
 
 
 
 

 

 

 ةگذشت نگاهي به

 

 السلطنهالسلطنه ـ مصدّقـ قوام الممالكمستوفي
 

 *مجيد مهران

 

 چنانچه فرض كنيم تمام رجال ايران، در يك قرن اخير، در

شكل هرمي قرار گرفته باشند؛ بدون شك سه شخصيّت و دولتمرد 

ان گيرند؛ و نام مشهورشنامدار كشور ما، بر تارك اين هرم قرار مي

 ند از: عبارت

 السلطنه.ـ مصدّق3السلطنه، ـ قوام2الممالك، ـ مستوفي1

اند، و نفر در خاك آشتيان زاده شدهتصادف هرسه برحسب

ساالر، پرورش دار و ديوانهاي اشرافي و اصيل و ريشهدر خانواده

اند و هر سه تحصيالت مقدماتي را مطابق عرف زمان، انجام يافته

هر ادامة تحصيالت به سويس رفت و در شدادند؛ تنها مصدّق براي 

 نوشاتل آنجا به دريافت دكتراي حقوق نايل شد.

                                                           

 پژوهشگر تاريخ ايران. * 
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 ـ 1ـ 

 الممالكحسن مستوفي
 

 نويسد:الممالك چنين ميدربارة مرحوم مستوفي« الدولة سپهرمورّخ»

هاي ايران و به ترين خانوادترين و قديمياز معروف« الممالكمستوفي »

ر ده سالگي به مقام دي و درستي معروف بود. پرستخواهي و وطنآزادي

رار الممالكي رسيد و همواره شاه و مردم او را مورد احترام و عزّت قمستوفي

شاه و الممالك آشتياني صدراعظم ناصرالديناند. پدرش ميرزا يوسف مستوفيداده

 1291رسد. او در خان زند مينسبشان به آقاي محسن آشتياني معاصر كريم

( 1311هجري قمري )مطابق ششم شهريور  1351قمري به دنيا آمد و در هجري 

 وفاتش به وقوع پيوسته است.

حسن مستوفي تحصيالت مقدماتي را نزد معلّمين خصوصي فرا گرفت. 

 دعايمستوفي چون به ده سالگي رسيد، پدرش صدراعظم ايران شد و بنا بر است

و  رائي بود، به وي تفويض شدوزارت دا الممالك و عنوان آنكهاو لقب مستوفي

 يمستوف يابتحاج ميرزا نصراهلل گركاني، كه يكي از مستوفيان درجه اول بود، به ن

 الممالك خردسال، تعيين گرديد.

شاه، تمام . ق.، ميرزا يوسف درگذشت و از طرف ناصرالدين ه 1303در 

زا هدايت وزير مير خان داده شد. واش، ميرزا حسنساله 12مشاغل پدر، به فرزند 

ه دايت كزا هدفتر )پدر دكتر مصدّق( به نيابت او، از طرف شاه، تعيين گرديد. مير

ن دانست، از اين اقدام رنجيده خاطر شد، ولي چوخود را مستحقّ اين كار مي

 فرمان شاه بود، نتوانست اجراي آن را به تعويق اندازد.

انجام وظيفه  . ق. تحت نظر ميرزا هدايت ه 1310حسن مستوفي تا 
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، ميرزا 1310نمود، و حتي مُهر وي نزد ميرزا هدايت باقي مانده بود. در سال مي

« وزير دفتر»هدايت وزير دفتر درگذشت و فرزند ارشدش ميرزا حسن به جاي او 

گيري كردند، شد. در اين هنگام غالب مستوفيان قديمي به نفع فرزندان خود كناره

 مستوفي »دار گرديد. ي خود امور استيفا را عهدهطوري كه ميرزا حسن مستوفبه

سالهاي جواني را در ايران گذرانيد و غالباً وقت خود را به شكار و « الممالك

ساخت و تا زماني كه شاه حيات داشت، ميرزا حسن مصاحبت دوستان سپري مي

شاه بود، ولي پس از مرگ وي وزارت دارائي را مورد احترام و عزّت ناصرالدين

الممالك فقط عنوان تشريفاتي بود. از او گرفته و به ناصرالملك دادند و مستوفي

قمري به اروپا رفت و مدت پنج سال در كشورهاي مختلف اروپا به  1320لذا در 

گردش و سياحت اشتغال داشت و خانة وي در آنجا محلي براي ارتزاق و 

ائي خو د را كه پدرش در زندگاني ايرانيان مقيم اروپا بود. لذا قسمت اعظم دار

آوري آن اهتمام و كوشش زيادي نموده بود، از دست داد و در آنجا جمع

 زندگاني اشرافي براي خود تشكيل داده بود.

 وفي بهتقمري در سفري كه مظفرالدين شاه به فرنگ رفت، مس 1323در 

غل را شد و مالقات شاه رفت، و شاه رسماً از او دعوت نمود كه به ايران باز گرد

ي كه اداممتصدّي نمايد. مستوفي باوجودي كه به شاه وعدة مساعد داده بود، ولي 

 آن پادشاه حيات داشت به ايران نيامد.

خواهان ايران كه قسمتي از آن را در نهضت مشروطيّت و جنبش آزادي

كردند، مستوفي دخالتي نداشت، و در اروپا ها اداره ميطلبمستبدّين و فرصت

آورد يا از مجراي ايرانيان را از طريق مطبوعات خارجي به دست مياخبار آن 

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 

رجب  21تابك در ماهي در كابينة اتابك به عنوان وزير جنگ وارد شد؛ تا اينكه ا

آقاي تبريزي كشته شد و قمري در ميدان بهارستان به ضرب گلولة عباس 1325

 اعضاي كابينة وي نيز مرعوب و از ميدان سياست خارج شدند.

همچنان « صرالملكنا»و « رالسلطنهيمش»هاي اول حسن مستوفي در كابينه

ازهم وزارت جنگ بي السلطنة مافهاي اول و دوم نظاموزير جنگ بود و در كابينه

شد ه ميكه به كفالت سعدالدوله ادار« ناصرالملك»دار گرديد. در كابينة را عهده

 تعفامستوفي نيز متصدي وزارت جنگ بود، ولي چند روز قبل از فتح تهران اس

 كرد و جاي خود را به امير بهادر جنگ داد.

ار پهدسعد و بعد از آنكه نيروهاي گيالن و اصفهان، به سركردگي سردار اس

يد، گرد تنكابني به تهران وارد شدند و محمدعلي ميرزا به سفارت روس پناهنده

 اي كهو در اثر اين پناهندگي از سلطنت خلع شد مستوفي از طرف هيئت مديره

وب منص ادارة امور كشور را بر عهده داشت به سمت وزير دربار سلطان احمدشاه

رار قنمايندگان دورة دوم مجلس شورا شمسي مورد تمايل  1289شد. در مرداد 

 وزيري بود.گرفت و به زمامداري رسيد و نزديك به هشت ماه در مقام نخست

وزير جنگ، « السلطنهقوام»مستوفي در دورة زمامداري خود با كمك 

هاي بعضي از توانست نسبت به خلع سالح مجاهدين اقدام و از خودسري

شمسي، از طرف بعضي از  1290واخر طلبان جلوگيري كند. وي در امشروطه

نمايندگان، كانديداي نيابت سلطنت به جاي عضدالملك كه مرحوم شده بود 

گرديد. ولي طرفداران ناصرالملك بر مستوفي فائق شدند، و ناصرالملك 

وزيري خان مستوفي از نخست)قراگوزلو( به نيابت سلطنت رسيد. و ميرزا حسن
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 گيري كرد.كناره

وقعي شمسي بار ديگر به زمامداري رسيد؛ و اين م 1392اد مرد 26وي در 

دوم  دار شده بود. زمامداريبود كه سلطان احمدشاه امور سلطنت را رسماً عهده

الملل مصادف با موقعي بود كه ناقوس كليساهاي اروپا در اثر جنگ بين مستوفي

ه وزارت ساخت. مستوفي در اين كابيناوّل، مردم را به آتش و خون آگاه مي

 به وزارت داخله« الدولهعين»كشور را خود بر عهده گرفت. اما پس از مدتي 

 ومنصوب شد و آگهي انتخابات دورة سوم مجلس شوراي ملي را صادر نمود، 

طرفي در اين دوره اعالن بي باالخره مجلس تشكيل گرديد. از اقدامات مستوفي

جلس مطيل ن از طرف متفقين و تعايران است. ديگر از حوادث آن ايام اشغال ايرا

باشد، كه به اي از رجال و نمايندگان مجلس به كرمانشاه ميو مهاجرت عده

 ولت موقتي تشكيل گرديد.د« السلطنة مافينظام»رياست 

ر دخره ترين ايام، باألمستوفي پس از يك سال و نيم زمامداري در بحراني

لة وزير داخ« الدولهعين»ا به مقابل مشكالت تاب مقاومت نياورد و جاي خود ر

براي  ستوفيالدوله زياد طوالني نشد، و بار ديگر مكابينة خود داد. عمر كابينة عين

اين  ، وفتربار سوم به زمامداري رسيد، و مقام وزارت خارجه را نيز بر عهده گ

 ، فقط سه ماه زمامدار بود.بار مستوفي

شد و مدت سه ماه وزارت  زراالوبراي بار چهارم رئيس 1296در  توفيمس

را به وزارت كشور معرفي « مخبرالسلطنه»كشور را نيز بر عهده گرفت؛ تا اينكه 

موفّق شد براي تخلية ايران از طرف متفقين اقداماتي  نمود. در اين كابينه مستوفي

را با « السلطنهقوام»به عمل آورد و حكّام و واليان جابر را از كار بركنار سازد. 

يارات به استان خراسان اعزام نمود و مقدمات انجام انتخابات دورة چهارم را اخت
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شمسي  1297صادر كرد، ولي موفق به انجام آن نگرديد. اين كابينه در فروردين 

ساقط گرديد و مستوفي در رديف رجال آماده براي كار قرار گرفت. در كودتاي 

و محترمانه در باغ خود زندگي استثنائاً مورد تعرّض قرار نگرفت  مستوفي 1299

دهد كه كرد و ناظر اوضاع و احوال سياسي ايران بود. )نگارنده توضيح ميمي

در جنگ جهاني دوم و اشغال ايران از طرف روس و انگليس و عثماني  مستوفي

خان و مشكالت ديگر با و بحران اقتصادي كشور و طغيان ميرزا كوچك

داد، درواقع پادشاه جوان و ناپخته را تعليم مي كار برد وديپلماسي خاصي كه به

توانست سياستي را پيش گيرد و با سفراي خارجي چگونه مذاكره كند و گاه 

كرد كه درصورت اقتضا، شاه و دولت به اصفهان ظاهر آنان را تهديد ميبه

 .(خوبي بازي كردمراجعت خواهند كرد و اين نقش را به

وزيري رسيد، دستور افتتاح مجلس به نخست «السلطنهقوام»وقتي  1300در 

« الدولهوثوق»را صادر كرد. قسمتي از نمايندگان اين دوره، در دوران صدارت 

در انتخابات دورة چهارم مجلس شوراي ملي از  انتخاب شده بودند. مستوفي

صف  تهران شركت كرد و با كمتر از هفت هزار راي وكيل اول تهران شد و در

 اي گرفت.وكالي مجلس ج

را  دولت مستوفي 1302حسن مدرس، در دوم جوزاي  اهلل سيدآيت

خطاب كرد و او را قاصر دانست، نه « آقا»استيضاح كرد و طيّ نطق مفصّلي او را 

اي روزي به بنده گفت نامه الممالكي فرزند حسن مستوفيمقصّر. )محمد مستوفي

استه است تا او را استيضاح از مرحوم مدرس دارم كه ضمن آن از پدرم اجازه خو

 ارادتي او به مستوفيكند و فحواي نامه چنين بود كه اين استيضاح، دليل كم

الممالك نيست و بنا به اقتضاي سياست روز دست به چنين كاري زده است. 
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مقايسه كرد و هردو « السلطنهقوام»را با  مدرس طيّ نطق پنج ساعتة خود مستوفي

حكم شمشير مرصّع را دارد كه بايد  ر نمود و گفت مستوفيرا به دو شمشير تعبي

چون « السلطنهقوام»ها و تشريفات، آن را به كمر بست، ليكن در اعياد و جشن

 اي است كه درموقع رزم، بايد از آن استفاده نمود.شمشير برّنده

آورده است، در جواب  نامة مستوفيدگينطوري كه دكتر عاقلي در زهب

نطق مهمي ايراد كرد و جمالت  ن جلسة مجلس شوراي ملي مستوفيمدرس در آ

 شود:يالً آورده مياي از آن ذمعروفي را بر زبان راند، و خالصه

دانم وضعيات امروزه طوري است كه اشخاصي امثال من اصالً مي»

ملكت ين مادخالتشان در امور چندان پيشرفتي ندارد. و متأسفانه و بدبختانه در 

هائي هم بگيرند، و هم خواهند كه داخل كار بشوند، و آجيلي ميهم اشخاص

دهم و اصراري هم به ماندن ندارم و گيرم و نه ميهائي هم بدهند، من نه ميآجيل

كنم و مي اين غيبت مجلس را هم كه شايد به عقيدة بعضي كه اشتها دارند واگذار

 «كشان است.وقع برهنكه م.. با اي.تواند هضم كند معدة من هم خراب است و نمي

اين نطق از مجلس خارج شد و جاي خود را به  مستوفي پس از ايراد

ز ا. پس داد و در انتخابات دورة پنجم بار ديگر وكيل تهران شد« مشيرالدوله»

الملك از رياست مجلس، نمايندگان مستوفي را به اين سمت استعفاي مؤتمن

 رد.كبار اين مسؤوليت شانه خالي  انتخاب كردند ولي او نپذيرفت و از زير

با احمدشاه درحال مذاكره بود  )نگارنده عقيده دارد درحالي كه مستوفي

رئيس مجلس شده بود، به عنوان اينكه بندي نايبسيد محمد تدين با دسته

مستوفي حاضر به قبول رياست مجلس نيست، جلسه را اداره كرد و با تردستي 

ه را به تصويب مجلس رساند؛ و هرچه مدرس اليحه انقراض سلسلة قاجاري
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اعتراض كرد فريادش به جايي نرسيد. بنابراين بعيد نيست مرحوم مستوفي 

خواست نمكدان بشكند و در مقام رياست او مجلس به پادشاهي قاجاريه نمي

 پايان دهد(.

م را از قانون استخدا 1301در  وزير بودمستوفي هنگامي كه نخست

ود. بيد و تا چند سال قبل همان قانون تاحدّي مالك عمل تصويب مجلس گذران

 ششمين دورة زمامداري مستوفي شكل گرفت. او مجموعاً 1305و در خرداد 

لتهاي ز دودوازده كابينه تشكيل داد )گويا ركورد را شكسته است( درواقع بعضي ا

ي شمس 1305بهمن  19اش در هاي قبلي بوده و آخرين كابينهاو ترميم كابينه

ا نشيني را اختيار كرد و گود سياست رتشكيل شد كه پس از سقوط، ديگر خانه

 الوزراي بعدي پيغام دادهرئيس« مخبرالسلطنة هدايت»ترك گفت و شنيدم براي 

و توزيري تا گردن به لجن فرو رفتم، من در دورة رضاشاه با قبول نخست»بود: 

 «.مراقب باش با كلّه در اين مرداب غرق نشوي

راهيم صفائي دربارة خصوصيات اخالقي حسن مستوفي در كتاب رهبران اب

مستوفي تحصيالت متوسطي داشت. با ادبيات  »مشروطه چنين نوشته است: 

دانست و به خوبي ميفارسي و صرف و نحو عربي آشنا بود. زبان فرانسه را به

م مسلك بود و به شعائر ملّي و مذهبي احترااقتضاي تربيت پدرش درويش

ه به او منشانگذارد و داراي غرور ملّي بود، و همين احساسات و رفتار بزرگمي

كردند. مستوفي خطاب مي« آقا»يك شخصيّت ملّي داده بود و عموم مردم او را 

اي نبود و به همين مناسبت ثروت فراوان موروثي پدر گونه سوء استفادهاهل هيچ

مدت عمر خود ده همسر انتخاب كرد  خود را با اسراف و تبذير خرج كرد. او در

فرزند شد كه ده تن دختر و بقيه پسر بودند. يكي از  32و مجموعاً صاحب 
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فرزندان وي پس از مرگش تولد يافت و عمر كوتاهي كرد. مستوفي ثروت كالن 

پارچه آبادي بود در جواني در سفر اروپا صرف  750از پدر خود را كه عبارت از 

وضعي نداشت كه به راحت امرار معاش كند. لذا دولت  نمود و در اواخر عمر

ناچار براي او شهريه معين كرد و ماهيانه مبلغ يكهزار تومان به او پرداخت به

اي داشت غالباً خارج از منزل كردند و با آنكه زنان متعددي عقدي و صيغهمي

روي خود سكونت داشت. او در مجموع مردي موجّه و مورد احترام مردم بود و 

آوري اسلحه داشت كه نظر نداشت گذران بود. عشق زياد به جمعهم رفته خوش

مورد استفاده قرار دهد. ضمناً عالقة وافري به انواع ساعت داشت، و حدود 

آوري كرده بود. ضمناً كلكسيون پروانة او هم قيمتي بود يكهزار عدد ساعت جمع

هاي پدري او مجموعه پروانه الممالكي فرزندو شاهد بودم مرحوم محمد مستوفي

را با حوصله و دقت توسعه داد حتي از خارج تعدادي وارد كرده بود و تا هنگام 

كوشيد. اكنون باغ ونك مستوفي توسط شهرداري مرگ در حفظ و تكثير آنها مي

 پارك ملّي شده است.

نامة او الممالك در شرح زندگيحميد نيّري از بستگان مرحوم مستوفي

الممالك هاي مستوفيازجمله فعاليت»نگاشته است: « مجمع انسانيّت»ان تحت عنو

باره مرحوم دكتر در اين«. پس از بازگشت از اروپا، تشكيل مجمع انسانيّت بود

طور كه در هر كشوري وجود احزاب سياسي و همان»گويد: محمد مصدق مي

كردند كه مشروطه الزم و ملزوم يكديگرند، در ايران هم هموطنان حس مي

مشروطه بدون مركز اتكاء سر نخواهد گرفت و روي اين نظر هر چند نفر كه 

دادند تا درموقع لزوم باهم تجانسي يا اشتراك منافع داشتند جمعيتي تشكيل مي

همه روي يك اصل متفق باشند و بتوانند از آزادي دفاع كنند. و الحق هم كه 
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 «عقيدة خود از هيچ چيز نگذشتند. اي جان در كف نهادند و در راه ايمان وعده

 ت كهاجتماعات مزبور هركدام روي خود نامي گذاشتند و يكي از اجتماعا

و  الممالك از اهالي آشتيان و گركانچندي بعد از مشروطيّت در خانة مستوفي

ه نهاد كه مستوفي ب« مجمع انسانيّت»تفرش، تشكيل گرديد، روي خود نام 

 ه من به سمت نواب رئيس انتخاب شدند. سپسرياست و دو نفر ديگر ازجمل

يل نزديك خانة مستوفي ـ محلي اجاره نمودند كه جلسات مجمع در آنجا تشك

اي مسلّح داشت )به نام سرباز ملّي( تا هاي ديگر عدهشد و مثل بعضي انجمنمي

 موقع لزوم از آزادي دفاع كنند.

نها( يعني فراماسوارتباطي با فراموشخانه )« مجمع انسانيّت»با اينكه 

ك الممالنداشت، دكتر مصدق به داليلي از عضويت آن استعفا كرد، ولي مستوفي

الملك ـ حاج سيد نصراهلل نام زمان قاجار چون كمالاي از رجال خوشو عده

ل الملك و ذكاءالملك ماسون باقي ماندند. و به شهادت اهتقوي )اخوي( حكيم

ياست رنادرستي آلوده نبودند چنان كه در زمان شان به ناپاكي و كدامبصيرت هيچ

طلب با پرداخت لژ مهندس جعفر شريف امامي چند نفر نادرست و مردان فرصت

 سلماً مپول فراماسون شدند، نبايد حكم كلي كرد و همه را به يك چوب راند و 

 بين اين دو طبقه تفاوت بسيار است.

، و با ز بايد در نظر بگيريمو مكان را ني كنيم، شرايط زمانوقتي قضاوت مي

 معيارهاي امروز دادرسي نكنيم .
 

 الممالك(درگذشت حسن مستوفي )مستوفي

و ششم شهريورماه بود، كه مانند  1311دقيقاً به خاطر دارم، تابستان 

داد در تهران بماند و به سالهاي گذشته به اتفاق مادر و برادرانم )پدر ترجيح مي
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باغ ييالقي در امامزاده قاسم واقع در شميران رفته بوديم،  كارهاي ادبي بپردازد( به

شديم. روزي كه قريب هفت مند ميو تا پايان شهريور از هواي خنك آنجا بهره

كنند. و خوب كه گوش سال داشتم، مشاهده كردم اطرافيان درِ گوشي صحبت مي

در خانة  الممالك در نزديكي منزل ماگويند مستوفيدادم شنيدم به يكديگر مي

سردار فاخر حكمت، ناهار مهمان بوده و به علت سكتة قلبي فوت كرده است. 

از رجال سياسي معروف است  دانستم مستوفي)بديهي است در عالم بچگي نمي

 مجاور مقام سردار فاخر هم هيچ آشنائي نداشتم(. به اتفاق برادرانم به كوچة او ب

كم از اطراف مردم كمت رفتيم و كماي حباغ خودمان و به اطراف منزل اجاره

 زده تجمّع كردند.جمع شدند و گروهي حيران

رنگ كه پالك دربار داشت، قيمت و سياهديري نگذشت كه اتومبيلي گران

 وسيما از مقابل ما عبور كرد و ديدم در صندلي عقب ماشين مردي موقر و خوش

اج كه ت ي به رنگ لباسكه لباس به رنگ زيتون پوشيده بود و كاله پهلو باجذبه

 فتندطالئي در ميان داشت بر سر گذاشته بود عقب جلوس كرده بود و فوراً گ

براي  رباروزير دربار است. و هنوز از مردان مقتدر روز بود و ظاهراً از طرف د

چگي عرض تسليت و شركت در مراسم تشييع جنازه آمده بود و در همان عالم ب

د. ه وزير دربار به اين سرعت خود را رسانسؤالي در ذهنم خطور كرد چگون

گ رس شدم شايعاتي بود كه وزير دربار ظاهراً منتظر شنيدن مربعدها كه عقل

 مستوفي بوده است؟ و آمادگي داشته است.

در دوران سلطنت رضاشاه خيلي از مردان سياسي چه  بعدها متوجه شدم

به علت سكتة قلبي در زندان و چه در خانة شخصي به گواهي پزشك قانوني و 

شفاعت خيلي از الممالك نزد شاه از جهان رفتند و گويا مرحوم مستوفي
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كرده است و شاه هم به دليل موقعيت الدولة قشقائي را ميمغضوبين مانند صولت

شده است و موقتاً از بازداشت مظنون اجتماعي مستوفي، وساطت او را پذيرا مي

كرده است اين رجل مصلحت ايجاب مي كرده است و گويانظر ميسياسي صرف

 سياسي يعني مستوفي را از پيش پاي خود بردارد.

ن مانااما اين روايت را هم بعد شنيدم كه در منزل سردار فاخر حكمت مه

المتكلمين، زاده، فرزند ملكاز قبيل صاحب اختيار، و مستوفي و دكتر مهدي ملك

دعوين بازي دو نفر از متوفي تختهو غيره در سالن پذيرايي جمع شده بودند و مس

ين كرده است؛ ناگهان يكي از طاسهاي بازي نزديكي پاي او بر زمرا نظاره مي

نرد بيندازد و در همان حالت شود تا آن را بردارد و ميان تختهافتد لذا خم ميمي

تراش كوشش كرده زاده با تيغة قلمرود و هرچه دكتر ملككه دوال بود از دنيا مي

 بناگوش او خراشي دهد خون منعقد شده بود. از

 ا رفت، واز دني« آقا»به دنيا آمد و « آقازاده»اين بود سرگذشت مردي كه 

 تعداد دوستانش خيلي بيش از دشمنانش بود.
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 ـ 2ـ 

 سياستمداري مبارز و جسور« السلطنهقوام» احمد قوام
 

تهران در  1334تير  31شمسي در تهران متولد شد و در  1252در 

ر وزير دفت« الدولهقوام»و جدش « معتمدالسلطنه»درگذشت. پدرش ميرزا ابراهيم 

خانم دختر ميرزا استيفا و همه از رجال دورة ناصري بودند. مادرش طاووس

است. قوام « الدولهامين»خان سينكي و پدر ميرزا علي« مجدالملك»محمدخان 

ا ق نزد معلمين خصوصي فرتحصيالت مقدماتي را به اتفاق برادرش حسن وثو

و  گرفت و سپس در زمينة ادبيات فارسي و صرف و نحو عربي، عروض و قافيه

ه بروي معاني بيان و رياضيات قديم، ادامة تحصيل داد ومدتي نيز در مدرسة م

آموزش حكمت و فلسفه اشتغال ورزيد. تالش او در حسن خط موجب شد كه 

 ل روز قرار گيرد.در عداد خطاطان و خوشنويسان درجه اوّ 

اي از خطّ او را نزد اي از تحصيالت او و نمونهشمّه« معتمدالملك»

ز اقتي ناصرالدين شاه برد و براي فرزند خود تقاضاي شغل و لقب نمود. شاه و

 نگارش اين جوان واقف شد او را جزء پيشخدمتان مخصوص وةن خط و شيسحُ

خان قمري ميرزا علي 1314قرار داد و ملقّب به دبير حضور كرد. در سال 

ضور عهد به آذربايجان رفت و دبيرحييشكاري ولدائي او با سمت پ« الدولهامين»

 ي ميرزاالدوله به جارا به اين مأموريت برد. چند ماهي پس از اين مأموريت امين

 ود.را منشي و رئيس دفتر خود نم السلطان به صدارت رسيد و قوامخان امينعلي

ي، در تاريخ قاجار دربارة اين سمت دبيرحضور چنين عبداهلل مستوف

گري صدراعظم، در آن ايام هم مثل سابق زيبائي خط و انشاء و منشي»نويسد: مي

امانت و صداقت و پشتكار و هوش و فراستي الزم داشت كه در همه يافت 
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نويس و طور مرتجل و بدون پيششد، زيرا هنوز هم نوشتن نامه بهنمي

ن اين كار زير دست گرفتعهده بر آمد. شمار مياز لوازم كار بهخوردگي قلم

كار هر بافنده و حالّج نبود و « الدولهامين»نويسنده دقيق، و صاحب خطي مانند 

قاي دبيرحضور تمام مزاياي شغل را از زيبائي خط و انشاء مرتجل )منظور آ

 البداهه( و امانات و پشتكار حائز بود.في

قريب  الدوله راه اروپا راپيش گرفت و متناوباًگيري امينپس از كناره قوام

ر ديد. سه سال در اروپا به تكميل تحصيالت و آموختن زبان خارجي اشتغال ورز

و صدراعظم شد و دبيرحضور را به تهران طلبيد و به ا« الدولهعين»قمري  1322

ئي و جرانت امقام و عنوان وزير رسائل داد. اين سمت در آن ايام درحقيقت معاو

ان همراه ةوزير بود. در سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا در زمراداري نخست

فتر قرار گرفت و پس از بازگشت به تهران با دريافت لقب وزيرحضور رئيس د

به  مخصوص مظفرالدين شاه شد. او در اين سمت توانست اعتماد شاه را نسبت

ها، كومتاروپا و مطالعه در نوع ح خود جلب كند. قوام در اثر توقف طوالني در

 به حكومت قانون و مشروطيّت دلبستگي داشت و از اين رو از سنگر دفتر

ا رنمود. قوام فرمان مشروطيّت مخصوص، شاه را تشويق به اعطاي مشروطيّت مي

ثر ادر  به خط زيباي خود نوشت و آن را براي امضاء نزد مظفرالدين شاه برد و

 ن را به توشيح رسانيد.اصرار سرانجام فرما

السلطنه، وزير مختار ايران در خان قوامن، پس از فوت نريما1324قوام در 

گرفت. او از « السلطنهقوام»هزار اشرفي براي خود از شاه لقب  25اتريش با اهداء 

تاريخ صدور فرمان مشروطيّت تا فتح تهران، كار دولتي نداشت و گاهي به عنوان 

ها را تعديل شد. و يا بعضي تندرويخواهان و مستبدّين ميميانجي بين مشروطه
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 كرد.مي

ي و پس از خلع محمدعلي شاه و ادارة كشور به وسيلة سپهساالر تنكابن

صوب سردار اسعد بختياري از طرف سردار اسعد، به معاونت وزارت داخله، من

اي در داخلهگونه مشد. ظاهراً مقام وزارت با سردار اسعد بود ولي او عمالً هيچ

له كارها نداشت. قوام سازماني براساس كشورهاي اروپائي براي وزارت داخ

ها را مشخص نمود و براي احراز مشاغل ضوابطي ريزي كرد و مسؤوليتپي

 تعيين نمود.

الممالك وزارت جنگ را احراز كرد. در كابينة اول مستوفي 1289در مرداد 

ح مجاهدين را از تصويب مجلس قوام در اين سمت توانست اليحة خلع سال

ها جلوگيري كند. ها، و تروريستهاي بختياريبگذراند. همچنين از خودسري

يتخت ر پادستارخان و فدائيان او كه مسلّح و غالباً موجب بروز حوادث ناگواري 

شدند خلع سالح شدند. در زد و خوردي كه بين قواي دولتي و فدائيان مي

 همين به وقوع پيوست ستارخان گلوله خورد. قوام درستارخان در پارك اتابك 

د و سمت قيمتي براي سالح مردم تعيين كرد و با قيمتي مناسب آنها را خري

 تحويل انبار مهمّات وزارت جنگ داد.

خان سپهساالر تنكابني به شمسي، در كابينة دوم محمد ولي 1290در 

 ئت دولت صمصاموزارت عدليه منصوب شد و در مرداد همان سال، در هي

خان ليدر كابينه محمدع 1291السلطنه بختياري، به وزارت داخله رسيد، و در 

وم در نخست وزيري د 1296دار گرديد. در وزارت ماليه را عهده« عالءالسلطنه»

را  الدوله وزارت داخلهعالءالسلطنه وزير داخله شد و همچنان در كابينة عين

 حفظ كرد.
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سيستان منصوب  ون ميرزا قاجار به ايالت خراسان جاي كامرابه 1296در 

ان شد و پس از ورود به مشهد خود را فرمانرواي كل ايالت خراسان و سيست

گيري براي ايجاد امنيت، السلطنه اقدامات چشمخواند. در اين مأموريت قوام

ة اي تهيز برازطريق تقويت ژاندارمري و شهرباني به عمل آورد و اعتباراتي از مرك

به  اند وياغيان و طاغيان را سر جاي خود نشتفنگ و مهمّات ديگر تحصيل نمود. 

لنل اين ايالت پهناور امنيت نسبي بخشيد. در همين ايام موجبات انتقال ك

 خان پسيان را براي رياست ژاندامري خراسان فراهم نمود. و ساز ومحمدتقي

لنل كد و از هر جهت برگي مناسب و درخور يك واحد نظامي براي او تدارك دي

 را مورد تأييد و تشويق قرار داد.

و  1299 در استان خراسان مستقر بود. بعد از كودتاي 1299قوام تا پايان 

هاي تازه از نخست وزيري سيد ضياءالدين طباطبائي و صدور اعالميهنخست

 اشت،دوزير جديد، از مركز توضيح بيشتري خواست، ليكن سيد ضياء از او بيم 

 1300ز دستور توقيف او را به كلنل محمدتقي پسيان داد. روز سيزده نورو لذا

 آباد عازم شهر بود، درهنگامي كه قوام با كالسكه مخصوص خود از باغ ملك

داني خان بهادر، معاون كلنل دستگير و زنمقابل ژاندارمري توسط ماژور اسمعيل

ا اينكه سوگند ب نعمت خود، شكستشد و كلنل عهد خود را نسبت به ولي

و را و ا وفاداري خورده بود. كلنل پس از دستگيري قوام اموالش را مصادره كرد

 الحفظ با گاري پستي به تهران فرستاد و تحويل زندان قصر داد.تحت

سيد ضياءالدين از رياست دولت معزول و به اروپا  1300در خردادماه 

يفات سلطان احمدشاه، آراء رئيس تشرشمس ملك« الدولهشهاب»تبعيد شد و 

السلطنه را در زندان قصر به او ابالغ كرد. قوام در وزيري قوامفرمان نخست
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الوزراء شد و در همين كابينه براي جلوگيري از چهاردهم خرداد رئيس

السلطنه را به وزارت ماليه معرفي كرد و از هاي سردار سپه، مصدقتندروي

وزيري، وزارت داخله را ام مدت نخستمجلس براي او اختيارات گرفت و در تم

خود متصدي گرديد. قوام پس از نُه ماه زمامداري و يك سلسله اقدامات بنيادي 

داد ولي مشيرالدوله بيش از « هدولمشيرال»در بهمن ماه همان سال جاي خود را به 

 چهار ماه نتوانست دولت را اداره كند و كنار رفت و مجلس بار ديگر قوام

مورد  يوزيرا به رياست وزرائي برگزيد. قوام، در اين دوره، از نخستالسلطنه ر

 طلبان بود.ييد مدرّس و اصالحأت

ران در اين دورة دوم، قوام اليحة تشكيل بانك ملّي و استخدام مستشا

السلطنه وزيري دوم قوامامريكائي را براي امور مالي تقديم مجلس كرد. نخست

 وفي جانشين او شد.حدود هشت ماه طول كشيد و مست

ظاهراً به جرم توطئه عليه وزير جنگ )سردار سپه( تحت  1302قوام در 

اي از زندان تعقيب قرار گرفت و مدتي توقيف بود. تا اينكه در اثر وساطت عده

سر برد آزاد گرديد و رهسپار اروپا شد و سالها به صورت انزوا و تبعيد در اروپا به

الدوله و ذكاءالملك فروغي به تهران آمد و دور از تا اينكه براثر وساطت وثوق

بار  20كارهاي سياسي در الهيجان به كشاورزي مشغول شد. بعد از شهريور 

وزيري كرد. ديگر قوام وارد صحنة سياست شد و خود را كانديداي نخست

فروغي براي رهائي از تحريكات قوام، او را به عضويت كابينه دعوت نمود ولي 

وزيري نشست. قوام محمدرضا شاه رفت و همچنان در كمين نخستقوام نپذي

السلطنه كه قوام 1301پهلوي را جز يك بار در دوران خردسالي نديده بود. در 

الوزراء و وزيران نخست وزير و سردار سپه وزير جنگ بود، رضاخان از رئيس
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ه عمل براي صرف ناهار در منزل خود، كه بعدها سعدآباد ناميده شد دعوتي ب

برد و قوام نه ميالسلطآورد. در آن روز سردار سپه فرزند سه ساله خود را نزد قوام

نيز برحسب رويّة رجال و متعيّنين كودك را در آغوش گرفته و مشتي اشرفي طال 

ريزد. ديگر از آن تاريخ به بعد شاه جديد را نديده بود و توسط در جيب او مي

پذيرد و قوام كند. شاه او را ميي مالقات ميالملك پسرعموي خود، تقاضاشكوه

آه چقدر »گويد شود، بدون رعايت تشريفات درباري ميوقتي وارد اتاق شاه مي

شاه از اين جمله كه جنبة تحقير در آن نهفته بود، از قوام نفرت « اي؟بزرگ شده

قوام  كرد. در اين مالقات شاه ازكند، و هميشه انزجار خود را ابراز ميپيدا مي

اي شايعة كند تا كابينه را تقويت كند. قوام هم با صدور اعالميهخواهش مي

 نمايد.وزيري خود را تكذيب مينخست

دهد، وزيري قوام رأي تمايل ميمجلس سيزدهم به نخست 1321در مرداد 

ايران ازطرف  كند. اشغالوزيري او را صادر ميو شاه هم ناچار فرمان نخست

وام لت قكمبود مواد غذائي، تورّم شديد اقتصادي و بيكاري دو متفقين، قحطي و

ر را با مشكالتي بزرگ روبرو ساخت. باوجودي كه از تني چند از رجال صد

الوصف نتوانست به اوضاع كشور سر مشروطيت، در كابينة خود دعوت كرد، مع

 و صورتي بدهد.

تند و آذر همان سال، مردم شورش كردند. به داخل مجلس ريخ 17در 

سفانه أاي از نمايندگان را مجروح ساختند، دكاكين به غارت رفت، متعده

السلطنه را آتش زدند و اموالش را ساختمانها به آتش كشيده شد و حتي خانة قوام

غارت كردند و حكومت نظامي تمام مطبوعات را تعطيل كرد و مديران آنها را به 

از طرف دولت منتشر مي شد كه « ر روزاخبا»اي به نام زندان انداخت. فقط نشريه
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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.

وزير مجلس چهاردهم، در روزهاي آخر عمر خود، به فكر تعيين نخست

مقتدري افتاد كه بتواند بر مشكالت فائق آيد. ماجراي آذربايجان و خراسان و 

ريختة فارس و اصفهان هركدام در نوع خود مشكل بزرگي بودند. اوضاع درهم

كردستان و تهديد قاضي محمد به استقالل خود داستان مفصلي دارد. در آن ايام 

لطنه رجال استخواندار، كانديداي السذخيرة سياسي كشور و قوام« الملكمؤتمن»

كرد و هركدام پنجاه وزيري بودند. پس از اخذ رأي آراء آنها برابري مينخست

رأي داشتند. سيد محمد صادق طباطبائي رئيس مجلس در رأي شركت كرد و به 

ترتيب با يك رأي اضافي قوام بر نفع قوام رأي خود را در گلدان انداخت و بدين

الملك فائق آمد و زمام امور را در دست گرفت. قوام دو تن از رقيب خود مؤتمن

دفتري را به كابينه متينالسلطان بيات و دكتر احمد وزيران سابق يعني سهامنخست

دفتري با عضويت متين برد و رئيس مجلس مخصوصاً فراكسيون حزب توده

كشور را به نظر كرد، و دولت و شدت مخالفت كردند و قوام ناچار از او صرفبه

السلطان بيات سپرد و خود با هيئتي از كارشناسان سياسي و اقتصادي دست سهام

و مطبوعاتي عازم مسكو شد تا قضية آذربايجان را حل كند. )توضيح آنكه دكتر 

كه غائلة آذربايجان روي داد  1324تا  1321عاملي از كابينه سهيلي در 

لت تشكيل دادند، سهواً فراموش كه در اين مدت سه سال دو وزيراني راتنخس

الملك شد و در شرف عزيمت به مسكو بود، ليكن با كند. قوام جانشين حكيممي

رأي تمايل مجلس قوام سر كار آمد و مأموريت حكيمي منتفي شد.( قوام قريب 
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وجه توفيقي سر برد. در نخستين روزهاي اقامت خود به هيچده روز در مسكو به

مقامات رسمي شوروي از مذاكره با او خودداري كردند.  دست نياورد. حتيبه

جا به اروپا برود، ولي همكاران قوام در مسكو تصميم به استعفا گرفت كه از همان

الملك او را به مقاومت بيشتر ترغيب كردند و مراتب را تلگرافي از مؤتمن

زي توقف الملك پاسخ داد قدري تأمّل كنيد. قوام چند رومشورت نمودند. مؤتمن

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 

شود بايستي پيغام فرستاد كه او در رأس هيئتي به مسكو آمده و اگر مالقاتي مي

ضور داشته باشند. استالين ناگزير پيشنهاد قوام را پذيرفت كلية اعضاي هيئت او ح

السلطنه و هيئت او وارد اتاق كار استالين شدند. قوام در صندلي و روز بعد قوام

مقابل ميز استالين قرارگرفت و بقية اعضا در روي مبلهاي سالن نشستند. در اين 

ردن آن مشغول موقع استالين سيگاري از روي ميز برداشته و پس از روشن ك

شود بدون اينكه به قوام سيگار تعارف كند. قوام بالفاصله از كشيدن سيگار مي

هاي نهد و ظاهراً به دنبال فندك در جيبجعبه سيگار خود سيگاري بر لب مي

زند. گردد. استالين فندك خود را روشن كرده سيگار قوام را آتش ميخود مي

ه ببود و قوام با وعدة واگذاري نفت شمال بخش مذاكرات قوام و استالين رضايت

دهد. موضوع تخلية ايران و ها را درصورت تصويب مجلس شوراي ملي ميروس

كند. او پس از مراجعه از خودمختاري آذربايجان را با رهبر شوروي توافق مي

شوروي چندي بعد كابينة خود را ترميم كرده و سه تن از اعضاي حزب توده را 

نمود. )دكتر فريدون كشاورز، ايرج اسكندري و دكتر مرتضي يزدي( داخل كابينه 

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 

رد هميشه نوشته كقانوني شاه را محدود نمود. مثالً در فراميني كه شاه صادر مي

قوام دستور داد تمام فرامين دربار را تعويض « وزيربه پيشنهاد نخست»شد مي

وجه به را افزود. به هيچ« السطنهتصويب و موافقت قوام»جاي پيشنهاد نمايند و به

داد. در مجالس رسمي و بازديدها هاي شاه و خاندان پهلوي ترتيب اثر نميهيتوص

پس از  كرد.يافت، و زماني جلوتر از او حركت ميور ميگاهي ديرتر از شاه حض

حل مسئلة آذربايجان و فارس و كردستان، شاه خدمات او را صادقانه ستود و به 

كه قبالً ازطرف سلطان احمدشاه هم داده شده « جناب اشرف»او عنوان و لقب 

اثر  بود، اعطا كرد. قوام قريب بيست ماه بالمنازع حكومت كرد تا سرانجام در

فشار افكار عمومي انتخابات دورة پانزدهم را با دخالت كامل حزب دمكرات 

ظاهر تمام سرسپردگان خود را به مجلس فرستاد و در آن ايران، انجام داد و به

مجلس فراكسيوني به نام دمكرات ايران با اكثريت قاطع تشكيل شد. ليدر 

ية آذربايجان از محبوبيتي كه الشعراي بهار بود. شاه پس از حلّ قضفراكسيون ملك

خواست اعاده امنيت برد و ميرشك مي ين عامه فراهم شده بودببراي او در 

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 

اولي بودند، از كابينه خارج ساخت. بعد بد احمدي و سرلشكر آقآنها را كه سپه

اي از وزراء را پنهاني تحريك كرد و آنها به حالت اجتماع استعفا دادند و عدّه

الوصف به اتفاق تنها وزير كابينه سيد ديد معقوام ضرورتي به رأي اعتماد نمي

نطق مفصلي ايراد  الدين تهراني كه مستعفي نشده بود، به مجلس رفت وجالل

كرد و تقاضاي رأي اعتماد نمود. سردار فاخر كه چشم به مقام قوام دوخته بود و 
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با شاه سرو سرّي داشت، موجبات سقوط قوام را فراهم نمود و مآالً اكثريت به او 

ساقط شد. پس از چند  1326وزيري قوام در آذر رأي اعتماد ندادند و نخست

همه افراد و دوستان و آشنايان تنها يك نفر در . از آن روز راه اروپا را پيش گرفت

 الدين تهراني بود.فرودگاه او را بدرقه كرد، آن هم سيد جالل

شاه پس از سقوط قوام ساكت ننشست و به وسيلة ايادي خود مشغول 

ن سازي شد تا خدمات قوام را از ذهن مردم خارج كند و خود را قهرماپرونده

فتاد، اهاي متعدد در مجلس و دادگستري به جريان اعالم جرم ملّي قلمداد نمايد.

، قي ماندكدام محتوا نداشت، به جايي نرسيد. قوام مدتها در اروپا باولي چون هيچ

ه برا  تا اينكه شاه تصميم گرفت به قانون اساسي شبيخون بزند و چند اصل آن

ور دست بگيرد. لذانفع خود تغيير داده و اختيار انحالل مجلسين را براي خود 

اي براي السلطنه از اروپا عريضة سرگشادهتشكيل مجلس مؤسسان صادر شد. قوام

اي فرستاد و مدلّل ساخت كه تغيير شاه نوشت و براي رجال سرشناس نسخه

 بايدنقانون اساسي نه به مصلحت شاه و نه ملت است. اين خونبهاي پدران را 

اي وابيهفت جاز كرد. شاه از نامة قوام برآشملعبه نمود. و راهي براي تغيير آن ب

ا رد كشور الملك وزير دربار براي قوام فرستاد و تمام مفاستهيه و به اهتمام حكيم

ن . ايمتوجة زمامداري قوام ساخت، قوام پس از چندي پاسخي به نامة شاه داد

ان اه عنوشناً نامه را فقط روزنامة داريا به مديريت حسن ارسنجاني انتشار داد. ضم

ريخ ر تادو لقب جناب اشرف را نيز از او سلب نمود. نظر به اهميت و براي ثبت 

 رسد:هر سه نامه ذيالً به استحضار مي

 
 1328سفند ا 26السلطنه به شاه مورخ نامة قوام
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 عريضة سرگشاده به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايوني شاهنشاهي

ور مبارك برساند كه به عرض حض با كمال تأسف فدوي مجبور است

جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه اخيراً به علت عدم اعتنا به عواقب امور در 

تنها بر قانون اساسي پديدار گشته، خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نه

سلطنت ملّي نيز لطمة كلّي وارد نموده است. فدوي به  ساركان كشور، بلكه براسا

لزوم معالجه در اروپا بودم كه اطالع حاصل كردم  واسطة عارضة كسالت و

تصميم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضيح نيست كه 

هيچ به نام مجلس مؤسسان و تحصيل آرائي از ايشان به ،در حاضر كردن اشخاص

وجه رعايت الزمة حقوق دولت ايران و پايه و اساس حكومت ملّي، منظور نشده، 

لزل ساختن قانون اساسي كشور، كه ضامن بقاي حكومت ملّي و جز متز

دار و مسؤول حفظ و وفا به آن بوده مشروطيّت است و فرد فرد وزراي دولت ذمّه

خصوص مراعات كامل آن از نظر جغرافيائي و سياسي براي ملّت و هستند و به

افزوده  ايران از اهمّ امور است نتيجة ديگري حاصل نگرديده و حيرت بر حيرت

اي اند در پارهشده است كه در افتتاح مجلسين اعليحضرت همايوني تأكيد فرموده

قانون اساسي  49از اصول قانون اساسي نيز تجديد نظر شود؛ و مخصوصاً اصل 

گويد متمم قانون اساسي مشروطيّت مي 49را تغيير دهند. )توضيح آنكه اصل 

وق پادشاه است بدون اينكه هرگز صدور فرامين و احكام براي قوانين، از حق»

بنده از نظر پنجاه سال تجربه و « اجراي آن قوانين را تعويق و يا توقيف نمايد.

رسانم كه براي مملكت هيچ خطري سابقة خدمتگزاري صريحاً به عرض مي

تر از اين نيست كه تنها وثيقة بقاي ايران ـ يعني قانون اي عظيمبزرگتر و لطمه

؛ و متأسفم كه در طيّ گردد ازيچه و دستخوش تغيير و تبديلاساسي ـ وسيله ب

ام توجه اعليحضرت را به عرايض مكرّر چه بالواسطه و چه بالواسطه نتوانسته
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طرف خود معطوف نمايم، تا بتوانم حقايقي را در خير مملكت و صالح شخص 

 اعليحضرت به عرض برسانم.

ق ساسي كه حاوي حقواعليحضرت قبول فرمايند كه ماحصل قانون ا بايد

داد و مندرج شده و در زماني كه سالطين استب 49ملت ايران است در اين اصل 

گونه يچحكومت مطلقه مملكت را تحت استيالي فائقه و قادرانة خود داشتند و ه

دانستند، شناختند و خود را بالوراثه داراي هر نوع حقّي ميحقّي براي مردم نمي

را  را طبق اين قانون اساسي تصديق نموده و خودباألخره حق خداداد مردم 

، و ادندنمايندة ملت ايران و سلطنت را وديغة از طرف ملّت براي خود تشخيص د

 هيچ اعليحضرت پادشاه فقيد نيز، در طي بيست سال سلطنت با قدرت مطلقه به

 .ادندوجه تغيير مواد مربوط به حقوق ملّت ايران را در مخيّلة خود راه ند

با صدور منشور ملل متفق و اعالمية عمومي حقوق بشر كه از طرف  اينك

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 

را كه در دست  فرمايند اين وثيقة محكماند، چگونه امر ميو سوگند ياد فرموده

مردم ايران است از ريشه و بنيان برهم زنند، و قوانين مصوّبه مجلس شوراي ملي 

گذرد، قابل تعويق يا تعليق يا را كه از دربند سنا هم بااشكاالت متصوّره مي

و « تعطيل قوانين»توقيف گردانند؟ و توجه نفرمايند كه وقوع چنين فكر در حكم 

فرض، اگر امروز به سكوت بگذرد، و معدودي به محو و الغاي مشروطيّت است.

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 

پرده عرض شود كه اگر اند؛ بايد بيرا به مخاطرات عظيم آن متوجه ننموده
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ند در تمام مدت مشروطيّت ايران، قوانيني برخالف مصالح كشور از گويمي

را ايجاب نموده، توضيح دهند،  49مجلس گذشته است كه اكنون تغيير اصل 

كدام قانون كه به جريان طبيعي گذشته است، و فشار حكومت در آن راه نداشته، 

به بهانة  مخالف مصلحت بوده است؟ تا در آن قانون تجديد نظر شود. نه اينكه

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.

ت، پرواضح است، كه با بودن همين قانون اساسي ـ بر كسي پوشيده نيس

متصديان امور از قدرت خود سوء استفاده نموده و مقامات نظامي و كه 

تي و ها در موارد مختلف مردم را در تنگنا و زحمت گذارده، و بر بدبخشهرباني

د ض وجواند. چه رسد به آنكه ديگر در مملكت قانوني عرهبيچارگي مردم افزود

 ود.ننمايد ـ يا دستحوش هوي و هوس جمعي مغرض و متملّق واقع ش

بر اين بنده فرض است، به حكم تجربيات گذشته، و خدمتگزاري طوالني، 

اند ـ علناً و بالصّراحه به عرض برساند كه اي فرمودهدر اين موقع كه چنين اراده

اين تصميم از هر جهت مضرّ و خطرناك و برخالف مصالح عالية كشور است، و 

 يمُلك و ملت، بلكه برارا نه فقط براي  اشكاالت بسيار و عواقب ناگواري

المللي نيز براي شخص اول مملكت، ايجاد خواهد كرد، و از نظر سياست بين

كشوري ضعيف مانند ايران، در حكم سمّي مهلك است و به همين نظر بوده 

شخص پادشاه را، از مسؤوليت مبرّا  44است كه در قانون اساسي ايران طبق اصل 

سؤوليت است كه تمام موادّي كه مربوط به اند، و درنتيجة همين عدم مدانسته

فرماندهي كلّ قوا و عزل و نصب وزراء و سفرا و اعالن جنگ و صحّه و امضاي 
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گردد، و اين مي« تشريفاتي»قبيل است ـ عموماٌ داراي جنبة قوانين ـ و آنچه از اين

حقوق فقط و فقط ناشي از ملت ايران است كه بودجة عمومي مملكت را از نظام 

ته و تمامي اين حقوق را در هاي خود پرداخرنج و محروميّتغيرنظام از دستو 

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 

ـ يعني حكومت ملّي و  صورت مشروطيّتشود، و بديهي است در غير اينمي

مسؤوليّت وزراء ـ مفهوم خارجي نخواهد داشت. چه اگر شخص پادشاه، مداخله 

شود و طرف بغض در حكومت و مملكت فرمايد ـ طبعاً مورد مسؤوليت واقع مي

نمايد. گذار را مياي ـ نقض منظور قانونگردد و چنين نتيجهو عناد عامّه واقع مي

مهور امريكا، يا سويس يا پادشاه ايران، غير وارد و سنجش اختيارات رئيس ج

است. زيرا آنها اگر از حدود خود تجاوز كنند، در آينده از انتخاب مجدّد محروم 

شوند. درصورتي كه طبق قانون اساسي، سلطنت ايران مقامي ثابت و محاكمه مي

ئد و و از تغيير و تبديل مصون و محفوظ است ـ چنانكه در كشور انگلستان و سو

قبيل براي گونه حقّي از ايناي بارز اين نوع سلطنت هستند هيچبلژيك كه نمونه

 شخص پادشاه منظور نشده است.

هاي مغرضين و متملّقين توجه ، به گفتهبا توضيحات معروضه، استدعا دارد

نشود و از اين تصميم خطرناك تا زود است، انصراف فوري حاصل فرمايند. زيرا 

گذرد به مجلس سنا خواهد رفت و در سنا مجلس شوراي ملّي مي قوانيني كه از

و بصير و به وظايف ملّي و مصالح حال و  بهم كه اعضاي آن از اشخاص مجرّ

مآل كشور آشنا و آگاه هستند، و نيمي از اعضاي آن از طرف اعليحضرت تعيين 

ي شود، مراقبت الزم را نسبت به حدود مسؤوليت خود خواهند نمود. فدومي

 49مكلّف است به عرض برساند و خاطر مبارك را متوجّه كند كه تغيير اصل 
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سپارد ـ مالً انشاء قانون را موقوف و به دست قوة مجريّه ميعقانون اساسي كه 

كار ساده و آساني نيست و يك چنين خطاي ملّي و گناه سياسي را، منتخبين سنا 

د. زيرا اين فكر در حكم و نمايندگان مجلس شوراي ملّي مرتكب نخواهند ش

بازگشت به حكومت مطلقه در ايران است، كه در زمان محمدعلي ميرزا نيز 

ت هنگام بسط و توسعة جرأت پيشنهاد و تفوّه آن را نداشته و اين تعطيل مشروطيّ 

زاي دورنماي وحشت ةآزادي در دنيا، نتايجي در بر خواهد داشت كه از مشاهد

 افتد.مقام سلطنت مي آن لرزه بر اندام دوستداران

ل كام ه در ايران نبودم واالّ در توضيحددرموقع تشكيل مجلس مؤسسان بن

نيّت  گماشتم و در ايام اخير هم بهو اقدام به انصراف كامل اعليحضرت همّت مي

لي و، با شدت مرض به طهران آمدم اينكه توضيحات الزمي را به عرض برسانم

ل مجا فه شد. از طرف ديگر ناخوشي به بندهمسافرت اعليحضرت مانع انجام وظي

لك حت منداد در طهران توقف نمايم. ناچار، اكنون وظيفة خود را نسبت به مصل

دهم، و درصورتي كه به مي مو ملت و شخص اعليحضرت بدين وسيله انجا

اشند، بدام عرايض صادقانة فدوي ترتيب اثر ندهند و باز مجدّ و مصرّ بر چنين اق

 وگذشت كه مالحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر  ديري نخواهد

 شبهه به خشم و غضب ملّي و مقاومت شديد عامّهنتايج آن بسيار وخيم و بي

 فعينمنتهي خواهد گرديد، و آن روز است كه زور و سرنيزه و حبس و زجر مدا

 مود.نها را نخواهد ها و پشيمانيحقوق ملت، عالج پريشاني
 ـ احمد قوام 1328سفند ا 26معروضه 

 
 پاسخ محمدرضاشاه پهلوي به احمد قوام

 

محمدرضاشاه پهلوي پس از دريافت نامة احمد قوام، ازطريق وزير دربار 
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جناب »السلطنه نوشت و لقب خود، ابراهيم حكيمي نامة زير را در پاسخ قوام

 :را كه در دوران زمامداري قوام به او داده بود، از او پس گرفت« اشرف
 

 جناب آقاي احمد قوام

اي كه به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي تقديم عريضة سرگشاده

جّب ا تعبآن در پيشگاه ذات شاهانه  تداشته بوديد، وصول داد و مطالعة مندرجا

 و تأسّف تلقّي گرديد.

وزير سابقي كه قسمت اعظم تعجّب از اينجا ناشي مي شود كه چرا نخست

 ريانر از دوران زمامداري او به يادگار باقي مانده و جمشكالت موجود كشو

ن نة آنامطلوب فعلي اكثراً نتيجة طبيعي و منطقي عمليات خودسرانه و مغرضا

دم، دهد كه به عنوان دلسوز ملت و غمخوار مرزمان است؛ حال به خود اجازه مي

 انشيهمان مردم و ملتي كه در مدت زمامداري او دستخوش مطامع خود و اطراف

، و تشاءيجة ترويج رشاء و ارتبوده و آشفتگي اوضاع و بيچارگي عمومي را در ن

بايستي اند و حقاً ميتوسعة فساد در تمام شئون كشور موجب و مسبب بوده

ز اً ااكنون به كيفر سيّئات اعمال خود در زندان سپري نمايند، اكنون مجدد

ياست نموده و در ميدان سفت و شفقّت مردم سوء استفاده أفراموشي و جنبة ر

تازي و با ريختن اشك تمساح به حال عموم دلسوزي و به تزلزل خيالي اسب

 سرايي نمايند.اركان مشروطيّت نوحه

نمائيد، عواقب ايد، و يا تظاهر به فراموشي مياگر خود شما فراموش كرده

اين ورزي شما در امور كشور به اي خيانتسوء سياست و بنا به عقيده، پاره

د كه اگر خواست و تفضّل خداوندي و غيرت ملّي و نموكيفيّت داشت تجلّي مي

شهامت افراد ارتش دلير اين كشور تحت هدايت و فرماندهي مستقيم شاهنشاه 
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نمود، حال نام ناپذير شاهانه تأييد نمينبود، و صبر و بردباري و متانت خستگي

و اين ننگ و بدنامي محو ناشدني آذربايجان از تاريخ اين كشور زدوده شده بود 

 گرديد.تا ابد دامنگير اين كشور مي

ايد اگر جنابعالي تا اين درجه رشتة افكار و خاطرات خود را از دست داده

ترين افراد و كه نسبت به اصالح قانون اساسي و مجلس مؤسسان كه از نخبه

ز صدر ترين و عالقمندترين رجال اين كشور، كه شماري از آنان اصالح

گيري اند، تشكيل يافته، به خود اجازت ايراد و خردهمشروطيت به يادگار مانده

دهيد و اين عمل را كه مكمّل تاريخ مشروطيبت كشور شاهنشاهي است به مي

خوانيد، و خود را از اين فكر زعم خود، باعث تزلزل موهوم اركان مشروطيّت مي

د، ناگزير هستم كه يادآوري نمايم كه دهياطالع و بدون سابقه نشان ميبري و بي

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 

تيد و از لحاظ آماده ساختن نقشة تحويل آذربايجان به ششومي كه به عهده دا

قانوني آن، لزوم توسّل به چنين اقدامي را صريحاً به  وري، و رفع مانعپيشه

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 

ده  و وزير بونسبت به ذات شاهانه، در دلها فزوني يافت. از آنجا كه خود نخست

طلبانة شاهنشاه تبعيت و پيروي نمائيد، اين عنوان كه از فكر اصالح ديديدالزم مي

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 

جلس شوراي ملّي تبديل قواي ثالثه مملكت فعلي به شهادت بيانات خود در م



 102  55گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

ضرورت اين عمل را خاطرنشان و دو نفر از وزراي كابينة خود را مأمور مطالعه و 

 هاي الزم نموديد.تهية طرح

ل خود نماييد در كابينة اوحتي شما كه دعوي احترام به قانون اساسي را مي

ه وز ببعد از شهريور در همان موقع اختيار انحالل به موجب قانون اساسي هن

جود وشاه تفويض نشده بود، از مقام سلطنت اختيار انحالل مجلس را با شاهن

 كرديد.موانع قانوني آن درخواست مي

شود كه اصالح و تكميل قانون اساسي را كه تازه مطابق حال چگونه مي

اند هقوانين اساسي ساير ممالك مشروطة سلطنتي كه خود مخترع مشروطيّت بود

ت كامل و ارتقاء صورتبه سنّت طبيعي يعني اصل  عالوه با توجهشده است و به

اطالع كلّي بيخوانيد؟ و خود را از آن بهگرفته، برخالف مصالح عالية كشور مي

ادبانه و جسورانه، نمائيد و حقوق و اختيارات مقام سلطنت را بيقلمداد مي

 كنيد؟مايه تلقي ميپايه و بيتشريفاتي و بي

ن بود اكنون بنياه آرزوي شما تشريفاتي مياگر اين حقوق و حدود بنا ب

اي كه بر اريدارتش ايران نيز از بيخ و بُن، بركنده شده بود. باز مگر به خاطر ند

ر چقد ترفيع افسران خائن و فراري متجاسرين آذربايجان، و اعطاء درجة آنها

 ازكه  بود پافشاري داشتيد؟ و تنها ذات شاهانه به اتكاء همين حقوق و اختيارات

ژگون كلّي واصدور چنين فراميني كه اصل مسلّم تشويق خادم و تنبيه خائن را به

كه ساخت، خودداري نموده و فرمودند حاضرم دست خود را قطع نمايم، تا اينمي

 به چنين خيانتي نسبت به كشور تن دردهم.

اينها و ساير خاطرات تلخي كه از زمامداري شما باقي است، كه ذكر موارد 

نمايد كه چرا حال كه از آن، تحرير كتابي را الزم دارد، ايجاد تعجّب ميديگر 
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انديشي عنوان مسؤوليت دور هستيد مطالبي را به عنوان خيرخواهي و صالح

ايد؟ آيا ممكن نيست كنيد كه خود در دوران حكومتتان القاءكنندة آن فكر بودهمي

ز آن بوده است كه شما تصور شود كه اصالحات مقرّره در قانون اساسي غير ا

ايد و بدين جهت موجبات عدم رضايت و شكايت شما را فراهم انديشيدهمي

 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 

ر تودة ملّت ديگر تكرار نخواهد شد و اين طلبي به ضرجويي و منفعتاستفاده

هايي، منافع ملّي را گرفتنعده نخواهند توانست با نان قرض دادن و قرض

دستخوش هوا و هوس شخصي قرار داده و دوران حكومت خودسري و رسم 

خواهي را تجديد و احياء نمايند. ضمناً نيز مطمئن باشيد كه به موجب خويشتن

زنيد ـ ديگر ملّي ـ كه اكنون سنگ آن را به سينه ميهمان اصل آزادي مطلق 

بندي موجب نخواهد سازي و دستهشود، و عنوان دسيسهتجربة تلخ تكرار نمي

اي كه مكرّر هاي گذشته به دست عدهگرديد كه دومرتبه سوء جريانات و خيانت

گردند. اند، تجديد و آن عدّه به حكومت نائل امتحان خود را در پيشگاه ملّت داده

اما موضوعي كه موجب تأسف گرديد اين است كه با اوضاع كنوني جهان و 

طور كه توضيح داده شد، معلول سختي وضعيت كشور ما، كه مقداري از آن همان

اي ناشي از اضطراب اوضاع سياسي دنيا و هاي غلط گذشته و پارهسياست

از افراد به اين  ايانعكاس آن در محيط كشور ما است، چرا زمينة فكري پاره

آلود است كه در عوض فداكاري و ازخودگذشتگي و درجه محدود و غرض

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 

تا شايد از اين اغتشاش اوضاع  هستي كشور بزنند، نموده و تيشه بر ريشة

ترين و عقب بيچارگان به نوائي رسند، و يقين است اين نمونة فكر حتي در پست

 ترين ملل گيتي نظير ندارد.افتاده

قانون اساسي، اگر باز منصفانه قضاوت  49در قسمت اصالح اصل 

داديد كه انجام وظيفه، بنا به دستور مجلس فرموديد، قطعاً تشخيص ميمي

ايد شمؤسسان، كه مبعوث ازطرف ملّت است، به عهدة مجلس محوّل شده و تنها 

گذرد اي كه منحصراً در يك مجلس مياز اين جهت باشد كه براي قوانين بودجه

 شتر بازگيرد، راه مطالعه بيو در مجلس ديگر )سنا( مورد غور و مداقّه قرار نمي

رشته  اين اسات آني، قوانيني درگذارده، زيرا اي بسا دراثر عوامل محيطي و احس

ور س كشبدون مطالعة كافي بگذرد، كه اجراي آن به ضرر كشور باشد و براي رئي

لس ه مجب)منظور شاه است( حقي بايد به وجود آيد كه چنين قوانيني را ثانياً 

أييد تباز  داده تا مجدداً مورد غور و بررسي و تعمّق قرار گيرد و هرگاه اعاده

 قع اجرا گذارده شود.موگرديد به

قمند هرحال اجراي اين اصالح به عهدة نمايندگان مجلسين، كه طبعاً عالبه

ه به كشور و سعادت موكّلين خود هستند محوّل گرديده، و بر مجلس است ك

 صميمتتصميم شايسته در اجراي دستور مجلس مؤسسان اتخاذ نمايند، و هرگونه 

 خير و صالح كشور خواهد بود. كه از مجلسين مقرّر گرديد، البته به

 اي اصالحات ديگر، ازقبيل تمديد مدت مجلس، برايضرورت پاره

شود و يا جلوگيري از تشنّجاتي كه هر دو سال يك بار گريبانگير كشور مي

افزايش نمايندگان مجلس براي تقويت بنيان حكومت ملّي كه به عهدة مجلسين 
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 ج توضيح بيشتري نيست.روشن است كه محتا محوّل گرديده به حدّي

رت ايد كه با وجود قانون اساسي متصديان امور از قداينكه اشاره نموده

مردم  ها، در موارد مختلف،خود سوء استفاده نموده، و مقامات نظامي و شهرباني

 اند، اين خود ازجمله مصايبي است كه در دورانرا در تنگناي زحمت گذارده

لي ب عاعالي ظهور و بروز رسيده بود، آيا جناحكومت و زمامداري شما به حد ا

خواه، كه به غير از توسّل به حكومت نظامي و حبس و زجرهاي عناصر آزادي

اي ديگر نزديك به طرد گرديده اي از آنان در توقيفگاه درگذشته، و پارهعده

ر ديگري، يق دبودند، و تنها گناه آنها عنوان مخالفت با زمامداري شما بود، به طر

 ايد؟مقام ادامة زمامداري خود برآمده

ح احتراز از همين معايب است كه ملّت را ناگزير ساخت در مقام اصال

اي دهنواقص قانون اساسي خود برآمده و از تجديد چنين اوضاعي كه به نفع ع

يد و خواران بود، جلوگيري نمايد. آيا توسّل به تهدمحدود جوازفروشان و رشوه

 اند.دهج بوود شما در زمامداري خود، كسان ديگري باني و مروّتطميع را غير از خ

 ايد كه در كشورهاي ديگر سلطنتي، نظاير چنيناما اينكه عنوان نموده

رساند، ورزي شما را ميحقوقي به سالطين داده نشده، اين خود يا منتهاي غرض

ل كنم راجع به انحالاطالعي است و توصيه مييا حاكي از نهايت درجة بي

 مجلس يا مجلسين به قانون اساسي سوئد كه نمونة بارز كشورهاي مشروطة

ادشاه اي پسلطنتي است مراجعه نماييد و جواب خود را دريابيد. در اين قانون بر

ائل شته، قر داسوئد اختياراتي بيش از آنچه براي شاهنشاه ايران، قانون اساسي مقرّ

ي جنابعالي به نصايح و اندرزهارساند كه گرديده است. اين نمونه، خود مي

 غرضانه است!پيشگاه مقدّس سلطنت، تا چه حد مشفقانه و بي
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ايد نظريات ايد كه در ظرف اين مدت نتوانستهاينكه عنوان تأسّف نموده

رد واسطه به عرض مبارك برسانيد و مومصلحانة خود را چه با واسطه، و چه بي

يضة خود كه خود در محلّي، از عر طورتوجّه قرار گيرد، از اين قسمت همان

ز ااهانه، غير حيرت بر حيرت اينجانب افزود. آيا توجه ذات شايد، اشاره كرده

براي  وزيري و اعطاء عنوان جناب اشرفي، و دادن مجالبرگزيدن به نخست

توانست مصداق پيدا كند؟ در دوران خدمتگزاري به كشور به نحو ديگري مي

ض با ايّام فترت مجلس بود، آيا مجالي براي عرزمامداري خود كه مصادف 

هاي ممتد شما در پيشگاه ايد؟ ياللعجب! مجالس شرفيابيعرايض مشفقانه نداشته

شود كه هم شد؟ مجال و فرصت آيا چگونه ايجاد و توليد ميمبارك برگزار مي

طلبانه بتوانيد عرايض خيرخواهانه به عرض برسانيد و هم اينكه نظريات اصالح

 ار مظفزكار بنديد، آيا نمونة اين عرايض و نصايح، جز استقرا در امور كشور بهر

وزيري و وزارت وارد كردن وزراي فيروزها بر مسند معاونت نخست

پرست و مرتبط با بيگانه در دولت، و صدور جوازهاي رنگارنگ چيز اجنبي

ايت ديگري بوده است؟ پس چرا از عدم مجال و فرصت و فقدان توجه و عن

 شكايت داريد؟

ايد، بايد گفته شود ن نمودهاي هم به متملّقياما اينكه در عريضة خود اشاره

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 

كاب كارهاي موهون، و ساير تملّقات اي از وزراي كابينة خود را، به ارتپاره

داشتيد، و خود اخالق زشت و خودپسندانة شما بود، وامي رويه كه منطبق بابي

نموديد به تضرّع و بشخصه، نيز همين كه اساس ضعف و فتوري در كار مي
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گويي كه خالف روية رادمردان است شاهنشاه را از الحاح پرداخته و به تملّق

كرديد. بر كسي كه خود آلوده به تملّق و ي خود مشمئز ميكيفيت اخالقي و روح

گويان است، چنين صفتي را، در ديگران نبايد مورد ذمّ و قدح خوشنود از تملّق

دانند كه شاهنشاه دموكرات و آزادمنش، نه قرار دهد، درصورتي كه همه مي

 گويان.گوشي به تملّق دارد و نه رويي با تملّق

ردلي قبيل عناوين و اظهارات ديگر به اندازة خه اينخالصه بايد بدانيد ك

ارج خدر پيشگاه افكار عمومي وقع و اهميت ندارد، و چون از حلقوم اشخاصي 

طور كه سرلوحة شود كه اگر امر دائر شود كه در كشور مبارزه با فساد، همانمي

آنها  هارزبرنامة دولت است به نحو مؤثر و قاطع آغاز گردد، اوّلين هدف اين مب

ن حسّ گيختخواهند بود. بنابراين نزد خردمندان و آگاهان به رموز امور جز بران

ساسي امندي به قانون انزجار و نفرت تأثير ديگري نخواهد نمود، و عنوان عالقه

ند خواهنو تظاهرات مزوّرانه، اين اشخاص را از يأس ملّت و كيفر قانون نجات 

هستند كه چه كساني در مدت حكومت خود  خوبي واقفعالوه مردم بهبخشيد به

ها پول در راه رفاه ها اندوخته و ذخيره نموده و چه اشخاصي نيز ميليونميليون

 اند.عمومي، مصرف نموده

 كنم، كه در عوض تشبّث به حيل و طرح فتنه درضمناً به شما نصيحت مي

ما شال ي اعمكشور، بهتر اين است بگذاريد دست زمانه، پردة فراموشي را بر رو

اسد بيفكند و خود به دست خود، خاطرات گذشتة حكومت خود را با آن همه مف

سازد، تجديد ننموده پرستان مستولي ميو معايب كه مرور آن رعشه بر اندام وطن

 وتهامات خواهيد در مقام برائت ذمّه شود، از عهدة او يا اينكه اگر فعاليّتي مي

 اعالم جرم برآئيد. 
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قبيل عرايض كه دهد كه در آتيه بايد از عرض اينلزوماً توجّه ميدر خاتمه 

ي كلّي خوددارگاهي جنبة تملّق و تضرّع دارد، و گاهي رنگ ريا و تزوير، به

عالقگي به سزد در امور كشوري كه به آن درجه بينمائيد؛ زيرا بر مفسدين نمي

الكان ري نمايند، و ساند، )به هيچ عنوان( نظتماميّت و استقالل آن نشان داده

ند. و دار طريق خدمتگزاري كشور را بخواهند با اين عناوين از صراط مستقيم باز

آميز حود شما ايد كه پرده از روي اعمال و افعال مفسدتچون خود موجب شده

را فاقد « جناب اشرف»برداشته شود و بالطبيعه صالحيّت داشتن خطاب 

ز بارك، از اين تاريخ عنوان مذكور اماع شويد، بدين جهت برحسب فرمان مطمي

 شود.شما سلب مي
 وزیر دربار شاهنشاهي ـ ابراهيم حكيمي

 

وشتة دانم، نبه نظر نگارنده اين سطور پاسخ وزير دربار را خيلي بعيد مي) 

والً السلطنه، احكيمي باشدو به نظر اين حقير جواب به نامة مؤدبانه و اديبانة قوام

 نوشتند؛ ثانياً شباهت به اعالم جرم كيفري داردتر ميد خالصهطوالني است و باي

نيست،  شود. ثالثاً در شأن مقام سلطنتو معموالً ازطريق مقامات قضائي صادر مي

جمله  چند لقب يا مقامي را كه به يكي از خدمتگزاران ملّت اعطاء كرده است طيّ

وان ن براي سلب عنآن را سلب كند؟ قطعاً چون عمل زشتي بود از صدور فرما

آميز هرحال قضاوت بين دو عريضة قوام و نامة توهينمنصرف شده است. به

 باشند.(كنم كه همواره بهترين داور ميدربار را به خوانندگان واگذار مي

 
 پاسخ احمد قوام به محمدرضاشاه
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اب ، جواحمد قوام پس از دريافت نامة دربار در فرانسه بود و به خط خود

 به عنوان شاه نوشت كه از طريق جرايد منتشر شد:زير را 

در جواب عريضة سرگشاده كه چندي قبل به حضور همايوني عرض »

الملك به اينجانب رسيد كه تاريخ اي به امضاي جناب آقاي حكيمكرده بودم، نامه

اند دهبود و از طول جواب واضح بود كه آنچه را شرح دا 1329فروردين  19آن 

شخص ايشان نبوده چه عمري است با ايشان رفاقت و  برحسب ابتكار

اي برخالف نزاكت و احترام از ام و در تمام اين مدت كلمهخصوصيت داشته

ام. پس مسلم است كه آنچه را ايشان امضاء ايشان نسبت به خودم نشنيده

ب به اند، ابالغ فرمايشات همايوني بوده و بنابراين روي سخن و عرض جوانموده

امه مة نملوكانه است، نه به جناب آقاي ابراهيم حكيمي. و چون در خات پيشگاه

االمر در آتيه در عرض عرايض به حضور همايوني اند كه حسبابالغ نموده

به  ايد،خودداري شود، ناچار جوابِ تقريرات را به وسيلة رجال خيرخواه، و جر

 باشم. رسانم تا برخالف ارادة مبارك، عمل و اقدامي نكردهعرض مي

وده، ام، تنها عقيدة فدوي نبسرگشاده به عرض رسانده آنچه را در عريضة

پرستان ايران بوده است، كه مقام، و وطنبلكه نظر علماي اعالم و متفكّرين عالي

جز خير و سعادت مملكت و صالح شخص اعليحضرت و سلطنت نظري 

جاي حسن به اند و جاي بسي تأسف است كه عرايض خيرخواهانة فدوينداشته

قبول، توليد مالل و كدورت نموده، تاحدّي كه قسمت اعظم مشكالت موجود را 

ترين ازمنة ايران ترين و هولناكنتيجة دوران زمامداري فدوي از جهاتي مشكل

ام، و مسؤوليت كرده پرستي جرأت نموده، قبولبوده، و اگر فدوي به وظيفة وطن

ام، تاريخ ايران و بلكه تاريخ دنيا، ديدهمصدر خدمت بوده، يا مرتكب خيانت گر
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قضاوت آن را كرده و خواهد كرد؛ و جاي تعجّب و تأسّف است كه اعليحضرت 

جاي تشويق و كه حامي و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران كشور هستند، به

فرمايند بقية زندگاني پليد خود را بايد در گوشة زندان سپري نمايم. تقدير، مي

ام، از اين نظر بوده است كه چون مملكت را كردهكه اگر جسارتي درصورتي

دانستم، الزم ديدم مشروطه و اعليحضرت را متجدّد و شاهنشاه دموكرات مي

نظريات عموم را در كمال سادگي و صراحت براي خير مملكت و صالح شخص 

رد اعليحضرت به عرض برسانم. لكن از جوابي كه امر به صدور فرمودند، جا دا

تصوّر شود كه اوضاع امروز با هفتصد سال قبل فرقي نكرده است. چنانكه شيخ 

از تلوّن طبع پادشاهان برحذر بايد بود، كه وقتي به سالمي »گويد: سعدي مي

 «برنجند و ديگروقت به دشنامي خلعت دهند.

نمايم عواقب فرمايند اگر فدوي فراموش كرده يا تظاهر به فراموشي ميمي

نمود كه اگر تفضّل ورزي فدوي به اين كيفيّت تجلّي ميت و خيانتسوء سياس

هاي ارتش كرد و فداكاريخداوند و غيرت ملّي افراد آذربايجاني همراهي نمي

ز اجان دلير اين كشور تحت فرماندهي مستقيم اعليحضرت نبود، حال نام آذرباي

 تاريخ كشور زدوده شده بود.

 ستدبياه عرض هنر پيش يار بيچاگر   

 ستدهان پر از عربيزبان خموش وليكن   

 پري نهفته رخ و ديو در كرشمة حسن  

 ستسوخت عقل ز حيرت كه اين چه بوالعجبيب

 

 هزار عقل و ادب داشتم، من اي خواجه
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 ستادبيكنون كه مست و خرابم، صالح بي

هاي فدوي را با افسوس و هزار افسوس كه نتيجة جانبازي و فداكاري

اند. پس ناچارم برخالف مسلك و روية انصافي تلقّي فرمودهرحمي و بييكمال ب

ام، و هر خدمتي را وظيفة ملّي و وقت دعوي حسن خدمت نكردهخود، كه هيچ

ام، در اين مورد با كمال جسارت و رقّت قلب، و سوز پرستي خود دانستهوطن

ت حضررنامة اعليدل، به عرض برسانم، كه به خداي اليزال قسم، روزي كه تقدي

ند، به افتخار فدوي رسيد كه ضمن تحسين و ستايش فرموده بود به خط مبارك

ه كبودم  حيّرسهم مهمّ اصالح امور آذربايجان، به وسيلة فدوي انجام يافته است مت

ر دحدي چگونه افتخار ضبط و قبول آن را حائز شوم، زيرا غير از خود، براي ا

اين  ياستسي قائل نبودم، و فقط نتيجة تدبير و انجام امور آذربايجان سهم وحقّ

د فدوي بود كه بحمداهلل مشكل آذربايجان حل شد و اهالي رشيد و غيرتمن

آذربايجان با سياست فدوي ياري و همكاري نمودند و بعد كه بحمداهلل 

فرماي آذربايجان شدند و برخالف انتظار اعليحضرت با جاه و جالل، تشريف

 جوئي و غارتگري شروع شده بود با تلگرافنقاط استفاده اعليحضرت در بعضي

ي رمز عرض كردم اگر نتيجة زحمات و اقدامات اين است از اين تاريخ فدو

ها كه انصافيها و بيجاي اين تهمتمسؤول امور آذربايجان نيستم، و اي كاش، به

ها، و بر خود اهالي آذربايجان معلوم است، در آبادي و عمران، و رفع خرابي

زده، آنجا به ديده و فلكها توجّه بيشتري مبذول شده بود، كه اهالي رنجخسارت

به  شدند، و مال و حشم خود را براي معاش يوميّهاطراف و اكناف پراكنده نمي

و  فروختند و امروز بعد از چهار سال، آذربايجان به صورت بهترثمن بخس نمي

 نمود.آبرومندتري، عرض اندام مي
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ت و آقاي ابراهيم حكيمي به اطاعت امر مطاع ملوكانه انواع تهم جناب

ل و اند؛ پس چرا تكميافترا را نسبت به اين فدائي ملت و مملكت ابالغ نموده

ين ااند كه تعهدات شوم اينجانب در مسافرت مسكو چه بوده و با تصريح ننموده

 قشةت كردم، نكه گزارش مسافرت خود را به تفصيل در مجلس شوراي ملّي قرائ

ي تجزية آذربايجان چگونه طرح شده و كي و چه وقت در مجلس شوراي ملّ

باشم،  ام؛ و اگرهم وقتي اشارتي كردهلزوم تغيير قانون اساسي را پيشنهاد كرده

ه اين بهم  ن. آنآراجع به تفسير بعضي از مواد قانون اساسي بوده است، نه تغيير 

 اي مداخالت غيرقانونيراء دستخوش پارهنظر بوده است كه حدود مسؤوليت وز

الجهات به وسيلة وزرا و تحت نظارت دقيق نشود و امور حكومت من جميع

 غييرتفرمايند دو نفر از وزراي كابينه را براي مجلس اداره شود. و اين كه مي

ام، برحسب امر و فرمايش همايوني بوده است كه مأمور نموده قانون اساسي

. بيني نشده استرسانند راهي براي تغيير قانون اساسي پيشخواستم به عرض ب

معي را شود كه به ترتيبي كه بر همه معلوم است، جآيا تمام اين مقدمات دليل مي

مان به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسي را تغيير دهند؟ يعني ه

د قانون اساسي كه اعليحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و حمايت آن را تعه

اند، و اهلل مجيد را شاهد و ناظر قرار دادهنموده و سوگند ياد فرموده و كالم

مرحوم فروغي رئيس دولت وقت تصريح نموده كه اعليحضرت همايوني طبق 

 قانون اساسي موجود سلطنت خواهند فرمود؟

فرمايند در كابينة اول خود، از مقام سلطنت انحالل مجلس و امّا اينكه مي

است ، اوالً در آن موقع اكثريت مجلس طرفدار فدوي بوده امنمودهرا درخواست 

ثانياً البته در نظر مبارك است كه يك روز فرمودند فالن نمايندة خارجي عرض 
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طور باشد ام و فرمودند اگر اينكرده است، فدوي دعوي انحالل مجلس را كرده

ه عرض كاره هستم. فدوي عرض آن شخص را تكذيب كردم، و بپس من چه

كدام حقّ انحالل مجلس را ندارند رساندم: نه اعليحضرت و نه رئيس دولت، هيچ

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 

 الوقت گذشت.به دفعتجديد كردم اقدامي نفرمودند و استدعاي فدوي 

ه بجّه در نامة مزبور نوشته شده است اصالح و تكميل قانون اساسي با تو

 كاوتسنّت طبيعي، يعني اصل تكامل و ارتقاء صورت گرفته، فدوي با هوش و ذ

طور قبول كنم كه اعليحضرت همايوني چنين فرمايشي العادة اعليحضرت چهفوق

د ويل نموتوان به اين طريق تأو ارتقا را نميرا فرموده باشند؟ زيرا قانون تكامل 

م ار عموافك كه حقوقي را كه بيش از چهل سال قبل ملّت ايران دارا بود، اكنون كه

تر شده و براي مردم دنيا تر و كاملجا محكمتر و مباني آزادي در همهملل روشن

وان ه عندر تمام ممالك، حقوق بيشتري شناخته شده است، حقوق مردم ايران را ب

ه بطور معكوس لغو كرد و قانون اساسي كشور را اصل تكامل و ارتقاء يعني به

روم د محنفع قوة مجريه تغيير داد، و ملّت ايران را از حق مشروع و مسلّم خو

 نمود.

پايه اند، در عريضة سرگشاده حقوق و حدود مقام سلطنت را بيامر فرموده

بود، ي نموده و اگر اين حقوق تشريفاتي ميادبانه و جسورانه، تلقّو مايه و بي

اكنون بنيان نظام كشور از بيخ و بُن بركنده شده بود. فدوي آنچه را به عرض 

ام، معمول ممالك مشروطة دنيا، و مدلول قانون اساسي ايران بوده است و رسانده

مقام كشور و متخصصين خارجي را اي از قضات محترم و عاليچنانچه عدّه
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فرمودند كه عرايض فدوي را با قانون اساسي موجود تطبيق نمايند، يمأمور م

ام كه شد و نظري جز اين نداشتهصحّت و سُقم عرايض فدوي معلوم مي

اعليحضرت سالهاي فراوان و با كمال محبوبيت بر اريكة سلطنت برقرار باشند و 

شروطه و مقام شامخ سلطنت را آلودة امور حكومت نفرمايند و به معمول اين م

 قانون اساسي ايران از مسؤوليت و طرفيت با مردم مصون و محفوظ مانند.

اي اصالحات ازقبيل تمديد مدت مجلس براي فرمايند، ضرورت پارهمي

 شود و ياجلوگيري از تشنّجات انتخاباتي كه هر دو سال گريبانگير كشور مي

حدي روشن لّي بهاي تمايندگان مجلس براي تقويت بنيان حكومت مافزايش عده

است كه محتاج به توضيح نيست. خاطر مبارك مستحضر است كه در قانون 

د بيني شده است و براي تمدياساسي موجود عدة نمايندگان تا دويست نفر پيش

خواهان و صلحاي مجلس نيز هروقت از طرف ملّت تقاضاي تمديد شد و آزادي

در كمال آزادي و  قوم تقاضاي مجلس مؤسسان نمودند و مجلس مؤسسان

ت ، راجع به تمديد مجلس نيز تصميم ملّمداخلة مأمورين دولت تشكيل يافتبي

 معلوم خواهد شد.

خواه فرمايند كه در دورة زمامداري فدوي حبس و زجر عناصر آزاديمي

اي ديگر نزديك به اي از آنان در توقيفگاه درگذشتند و پارهحدي بود كه عدهبه

خوب بود يكي از آنان را كه در توقيفگاه درگذشته بود معلوم اين خطر گرديدند؛ 

آمدهاي هولناك حدي با پيشعالوه ايام زمامداري فدوي بهفرموده بودند. به

مصادف بود كه ناچار از بعضي از دوستان عزيز و حتي از منسوبين خود با كمال 

يده نيست كه احترام در عمارت شهرباني پذيرائي نمودم لكن بر خاطر مبارك پوش

خواه را به جبر و زجر بعد از فدوي هر امري واقع شد اشخاص محترم و آزادي
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محكوم و در محبس شهرباني زنداني نمودند و روحاني بزرگواري را مانند 

اهلل كاشاني، كه چندي در قزوين با كمال احترام و آزادي مهمان فدوي بودند، آيت

ام از وجود محترمش خجل و ند و تا زندهو با اينكه خودشان ميل به توقف فرمود

اسائة ادب به احترامي و ام، شبانه به آن طرز فجيع گرفتار و از هيچ نوع بيشرمنده

شخص ايشان و مقام روحانيت فروگذار نكردند، و ايشان را بدون هيچ دليل و 

 آورطرزي شرماالفالك زنداني نمودند و بهمدرك گرفتار و تبعيد و در قلعة فلك

اي را به جامعة سابقهاز وطن مألوف اخراج و تبعيد كردند و چنين فاجعة بي

كنم، اين جنايت به امر و دستور روحانيت وارد ساختند. فدوي عرض نمي

اعليحضرت همايوني واقع شده، بلكه يقين دارم خاطر مبارك از وقوع آن مكدّر 

ب را تنبيه و تعزير كنم بعد از اطالع چرا مجرم و مسبّشده است، لكن عرض مي

 اند.نفرمودند و او را از خدمت اخراج ننموده

خوبي واقف هستند چه كساني در مدت حكومت خود فرمايند، مردم بهمي

ها در راه رفاه اند، و چه اشخاصي نيز ميليونها اندوخته و ذخيره كردهميليون

خواري و رشوهاند، و در جاي ديگر نيز اشاره به جوازفروشي عموم صرف نموده

 اند.فرموده

 اوالً اگر اعليحضرت در تمام اوقات حكومت فدوي چه قبل از سلطنت

ام يا اعليحضرت و چه بعد معلوم فرمودند كه فدوي اهل رشوه و استفاده بوده

ا به راي در بانكهاي داخله يا خارجه دارم، تمام دارائي خود اندوخته و ذخيره

 كنم. دولت تقديم مي
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ر دام، و اجع به موضوع جوازفروشي چنانكه مكرّر به عرض رساندهثانياً ر

ام، دهمحافل عمومي اظهار داشته، و در مجلس شوراي ملّي به دفعات تشريح كر

شور ام، مقداري برنج و غيره اضافه بر احتياجات كفدوي چيزي از كسي نخواسته

رسيد، و از ك ميپوسيد، و ضرر آن به رعيّت و مالّشد، ميبود كه اگر خارج نمي

 ها حزب دمكرات ايران تشكيل شده بودطرفي براي آسايش مردم و رفع نگراني

 و الزم بود با عجله و شتاب پيشرفت كند.

ان اين بود كه خود مردم براي سرعت جريان و پيشرفت حزب دمكرات اير

ي برا و هم براي صرفة دولت و صرفة رعيت و مالّك و پيشرفت امور آذربايجان

ه برا  قداري برنج و جو، با تصويب هيئت وزراء اجازة صدور گرفته و ارز آنم

ه دولت پرداختند، و هدايائي نيز به حزب دموكرات ايران دادند و اين ك

اند اين قسمت ها در راه رفاه عمومي صرف نمودهفرمايند چه اشخاصي ميليونمي

اند يا از اموال و را بودهها را خود دايليونمدانند كه اين را هم مردم خوب مي

قدور اندوخته و بعد كه حفظ آن اموال غيرم امالك مردم فقير و غني اين مملكت

وي است اند )اشاره به امالك رضاشاه پهلشد، مقداري از آن را به مصارفي رسانده

 به صاحبان و مالكان آنها برگردانده شد(. 1320كه پس از شهريور 

عليحضرت همايوني البته عرايض مكرّر فدوي كنم كه ادر خاتمه عرض مي

اند كه فدوي با وضع حاضر داوطلب هيچ نوع مقام و منصبي را فراموش نفرموده

ام در راه خير ام و آنچه را با كمال وضوح و خلوص به عرض رساندهنبوده

كنم كه دوام و مملكت و صالح شخص اعليحضرت بوده و بازهم عرض مي

فقيت در حفظ و حراست حقوق ملك و احترام به افكار بقاي سلطنت در گرو مو

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 

 ها مانند هميشه با رأي تمايل مجلس انتخابوزراي مسؤول واگذار شود و دولت

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.

 لت را به وفاداري وبديهي است با پيروي مراتب فوق عموم افراد م

 باركمفداكاري تشويق و ترغيب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود 

 وسته تسخير خواهند فرمود. برعكس چنانچه حقوق مردم گرفته نشود و دلها شك

مجروح گردد جز يأس و نااميدي عمومي كه موجب بغض و عناد و مقدمه 

 اشت.نتظار دتوان ااي نميمقاومت و طغيان است نتيجه

 چند وقتي در اين به سر برديم ما نصيحت به جاي خود كرديم 

 اشد و بسـام بـر رسوالن پيـب ه گوش رغبت كسـر نيايد بـگ 
 خرداد از لندن ـ احمد قوام 25

 

يك از رجال سياسي ايران از گويم، هيچنگارندة اين سطور با صراحت مي

هاي امت نگارش چنين نامهصدر مشروطيّت تا انقالب اسالمي جرأت و شه

 ود.ب ءالسلطنه، يك استثناتندي، خطاب به شاه نداشتند، و قبول كنيم كه قوام

ق بين دكتر مصدّق و شاه اختالفاتي بروز كرد. مصد 1331در تيرماه 

صدق مخواهان وزارت جنگ بود، ولي شاه از واگذاري اين سنگر خودداري كرد. 

با  اشد،ه حريف زورمندي در مقابل مصدق بترناچار استعفا داد. شاه براي اينك

 رفت.« السلطنهقوام»هاي فوق سراغ وجود نامه
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سال داشت داوطلب  79طلب كه در آن هنگام جاه« السلطنهقوام »

وزيري شد و مجلس با اكثريت ضعيفي به او رأي اعتماد داد، و جالب نخست

وي دم با راو صادر شد. مراز جانب شاه براي « جناب اشرف»آنكه فرمان با عنوان 

 واهلل كاشاني كار آمدن قوام به حركت درآمدند. جبهة ملّي از يك طرف، آيت

دند. ه كربازار تهران از طرف ديگر، مردم را براي يك قيام ملّي و خونين آماد

مردم  يشترمخصوصاً اعالمية شديداللحن قوام، كه چند بار از راديو قرائت شد، ب

ن را كشتيبا»خصوصاً آنجا كه قوام صراحتاً به مردم گفته بود را به حركت آورد، 

رخورد درنتيجة ب 1331همه را به وحشت انداخت. در سي تير « سياستي دگر آمد

يا  ها كشته، وپليس و مأمورين نظامي با مردم عدة كثيري در تهران و شهرستان

مجدداً  نشيني شاه، قوام از سمت خود استعفا كرد وزخمي شدند، و باعقب

 ا درمصدق با اختيارات نظامي و كسب وزارت جنگ، مجدداً زمام امور كشور ر

ا ستعفدست گرفت، و شكاف بين او و شاه روز به روز بيشتر شد. قوام پس از ا

زيست و جانش در خطر بود. مجلس هفدهم اليحة مدتي به حالت اختفا مي

اظمي كاقر رائي به تشويق بمصادرة اموال او را تصويب كرد، و مأموران وزارت دا

ي كه برداري كردند ولي دكتر مصدق به دليل نسبتوزير دارائي، از اموالش صورت

 گرفت.ي نبا قوام داشت و شايد داليل ديگر قانون مصادرة اموال او را خيلي جدّ

ا تتدريج تاب و توان خود را از دست داد و غالباً بيمار بود السلطنه بهقوام

گي در سالگي درگذشت و در مقبرة خانواد 82در سن  1334يرماه ت 30اينكه در 

 قم مدفون شد.
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با »السلطنه چنين نوشته است: حميد شوكت در پشت جلد شرح حال قوام

اي با ميزهمرگ قوام، ايران سياستمداري را از دست داد كه تدبير و درايتش در آ

را بيش از  تجلّي خود همه شايدهمانندنداشت و اين وباكي، نمونه جسارت و بي

ئي با ياروهرچيز در اين نكته باز يافته باشد كه او را همواره استاد مسلّم رو

دانستند كه كسي را ياراي چيرگي بر آنها نبود. واقعيتي هاي خطيري ميدشواري

 «ترين دشمنانش نيز توانايي نفي آن را نيافتند.است كه سرسخت

ش از روي كار آمدن مصدق در نامة قوام مدتي پي»دهد: شوكت ادامه مي

اي كه خطاب به سياستماران بريتانيا تنظيم شده بود، به توضيح منتشرنشده

نظراتش پيرامون دستيابي به تفاهم با آن كشور، بر سر مسئلة نفت پرداخته است. 

به بار « دول بزرگ دموكراتيك»اعتمادي سياستي كه به باور او حاصلي جز بي

نظر او موقعيت عمومي و سياست خارجي حاكي از آن بود كه  نياورده بود. به

سابقه، و اعتماد و ايمان جامعه سلب شده؛ افكار عمومي دچار هرج و مرج بي

مردم نسبت به آتية خود و كشور متحيّر و پريشان، بلكه در وحشت و اضطراب 

ن از قرار گرفته بودند. امروز طوري عمل شده است كه استيفاي حقوق ملّت ايرا

شركت نفت به صورت يك مبارزة خصمانه درآمده است. اين صورت خصمانه 

خواهم مسؤولين سياست خارجي انگلستان را وجه معتقد نبوده، ميرا من به هيچ

هم متوجّه اهميت موضوع نموده و تا اندازة زيادي غفلت اولياي امور آنها را هم 

جازة ادامة اين وضعيت فعلي را در جهان متذكر شده باشم و در اصل اوضاع دنيا ا

تنها به حال ايراني مفيد نيست، بلكه صلح و سلم را در اين قطعة دهد؛ زيرا نهنمي

اندازد ... دولت انگليس بايد متوجه عدم رضايت افكار دنيا، به مخاطره مي

عمومي ايران از رژيم و حكومت فعلي بشود. برقراري حكومت فردي و تمركز 
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تواند قبول و تحمّل كند، و اين طوفان ل را ملت ايران نميدر مقام غيرمسؤو

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 

دهند كه دولت انگليس پشتيبان آن است ... و من معتقدم به مردم جلوه ميطوري 

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 

 آيد.كمك و صميميت انگليس متكي باشد درست درنمي

افه قوام در توضيح چگونگي دستيابي به بهبود اوضاع اقتصادي كشور اض

 كرده است: 

ر از بايست به دودر نظر دارد با ازدياد درآمد ايران از شركت نفت كه مي»

گرفت و نزديكي ميان دو كشور را هموار سازد، راهي كه خصومت انجام مي

زدود، بلكه طر ملت ايران ميخا هاي دويست سال گذشته را ازظنتنها سوءنه

هاي حاصله از حكومت ديكتاتوري بيست سال گذشته را ها و بغضتمام كدورت

 نمود.از خاطر ملت ايران نسبت به دولت انگليس محو مي

خوبي مبيّن اين مطلب است كه قوام در واقعة به نظر نگارنده اين عبارت به

پير و شكسته شده بود، ليكن گدار به آب نزده است، و هرچند بي 31تير  30

مغزش هنوز حدّت داشت و ذكاوت خود را از دست نداده بود؛ و هيچ بعيد نبود 

خوبي آشنا بود، با شد با ترفندي ديپلماتيك كه بهاگر مجبور به استعفا نمي

آمد، و نقشة او خيلي بهتر از قرارداد ها بهتر از دكتر مصدق كنار ميانگليس

اهدي بود، كه پاي هفت شركت خارجي را به ايران باز كرد كنسرسيوم در زمان ز
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و دكتر اميني طرّاح آن قرارداد صراحتاً در نطق خود در مجلس شوراي ملّي 

آل ما نيست، و نتوانستيم منافع كشور را بهتر از اعتراف كرد كه اين قرارداد ايده

 اين حفظ كنيم.
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 ـ 3ـ 

 *«السلطنهمصدق»دكتر محمد مصدق 
 شمسي 1345ـ وفات  ق1284تولد 

 اي از دولتمردان معروف ايران استدكتر مصدق بدون هيچ ترديد و شبهه

 هيچ و بيش و كم بيشتر از پنجاه سال در ميدان سياست فعاليت داشته است و

د شج ااش تاررجل سياسي مانند او با شاه درنيفتاده است، و تا روزي كه خانه

نت كند نه حكومت، و براي ي بايد سلطگفت شاه طبق قانون اساسهمواره مي

 م رااطمينان محمدرضا پهلوي قرآن مهر و امضا نمود كه هيچ قصد تغيير رژي

اظم ز اعندارد و به شاه وفادار است. پدر او ميرزا هدايت وزيردفتر است كه ا

خواهر « السلطنهنجم»تاج خانم رجال دورة ناصرالدين شاه بود و مادرش ملك

تان مارسكه در ميان بانوان آن زمان شايستگي خاص داشت، و بي فرمانفرما است،

تي قدمانجميه، يكي از آثار خيرخواهانة او است. از سن پنج سالگي تحصيالت م

 را تحت نظر معلمين خصوصي، كه از بهترين مدرسين آن زمان انتخاب شده

ن ت. زبارفگ بودند، آغاز كرد و در مدتي قليل رياضيات و تاريخ و جغرافيا را فرا

 خوبي آموخت.و ادبيات فارسي را نيكو ياد گرفت، و زبان فرانسه را به

مصدق پس از فوت پدر مستوفي اول خراسان شد و در مدت كوتاهي 

طوري كه پس از يك سال تمام مستوفيان تمام فنون و رموز كار را فرا گرفت به

ا با او در ميان دفتران اشكاالت فني خود رداران و عزبدرجة دوم و سررشته

ميرزا « الدولهامين»شدند. پس از عزل مند مينهاده و از اطالعات او بهره

                                                           

 پ شده است؛ تلخيصي از مقالة فاضل ارجمندتعدّد چامالسلطنه چون كتابها و مقاالت دربارة مصدّق * 

 گذرد.جناب آقاي مجيد مهران از نظر خوانندگان مي
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صدراعظم شد و درنتيجه « اتابك اعظم»السلطان با لقب جديد اصغرخان امينعلي

اي از اطرافيان مظفرالدين شاه را كه موجب عزل او شده بودند، از كار بركنار عده

رمانفرما، دائي مصدق كه وزير جنگ قبل بود، به كرد، ازجمله عبدالحسين ف

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 

، غالمحسين رهنما، و ميرزا عبدالجواد قريب به تحصيل خان بغايريعبدالرزاق

ها ازجمله طوري كه در تمام رشتهر روز بر معلومات خود افزود، بهپرداخت و ه

 نظر شد.جغرافيا ـ فقه ـ و اصول علم پلتيك صاحب

بقة پس از صدور فرمان مشروطيّت و آغاز انتخابات خود را كانديداي ط

ه دن باعيان اصفهان نمود و وارد مجلس شد، ولي اعتبارنامة او به علت نرسي

 د. )كمتر از سي سال سن داشت(نصاب قانوني رد ش

وسط تت يا انسانيّت كه قمري، قبول عضويّت در جامع آدميّ 1325او در 

 انيتعباسقلي آدميّت پدر دكتر فريدون آدميّت تأسيس شده بود به مجمع انس

ر گيري كرد و دپيوست و نايب رئيس آن مركز نيز شد ليكن پس از چندي كناره

ق ت عاليه عازم اروپا شد )گفتني است مصدقمري براي انجام تحصيال 1326

افع گاه عضو جمعيت فراماسونري نبوده و همواره منافع كشور خود را بر منهيچ

 بريتانياي كبير ترجيح مي داد.(

در مدرسة علوم سياسي پاريس، در رشتة علوم مالي ثبت نام كرد و پس از 

رگشت و اين بار در دو سال مسافرت كوتاهي به ايران كرد و بزودي به اروپا ب

.  ه 1321شهر نوشاتل سويس به تحصيل دكتراي حقوق پرداخت و سرانجام در 

ق. به اخذ درجة دكتراي حقوق نايل شد و رسالة پايان تحصيل خو د را در زمينة 
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بود « سوزر هال»در حقوق اسالم نوشت و استاد راهنماي او پروفسور « وصيت»

 كه استاد حقوق تطبيقي بود.

سة قمري به ايران باز گشت و استاد مدر 1332مصدق سرانجام در دكتر 

عالي علوم سياسي شد، و ضمناً دست به يك سلسله تأليفات ازجمله 

شر ناالخره زد و ب« شركت سهامي در اروپا»و نشر جزوة « كاپيتوالسيون در ايران»

است از « آئين دادرسي حقوقي»كه همان « دستور در محاكم حقوقي»كتاب 

كه  اي از دوستان مجلة علمي رايفات او مي باشد. و پس از همكاري با عدهتأل

ل قبو حاوي نكات جالبي بود انتشار داد و در آن زمان عضويت حزب اعتدال را

 گيري كرد.كرد ولي بعد از مدتي از آن حزب كناره

پس از استعفاي دولت، چون مجلس »مصدق در خاطراتش نوشته است: 

او تا  الوزرا شد.نداشت، مرحوم فرمانفرما، به فرمان شاه، رئيسشوراي ملّي وجود 

كرد كه چند روز براي وزارت ماليه كسي را تعيين نكرد و به من اصرار مي

حيط موزارت مزبور را قبول كنم ولي من جداً امتناع كردم و امتناع من در 

مقام را به اين « الملكيمين»خانوادگي موجب رنجش شد. فرمانفرما حاجي 

 «.دعوت كرد، و شهرت داشت كه مبلغي هم از او گرفته است

الدوله از قماه معاون وزارت ماليه بود، تا اينكه در دولت وثو 14بعداًمدت 

خلوع ل محمدعلي ميرزا شاه ماروپا شد و در استانبوگيري كرد و عازم كار كناره

 را مالقات كرد و به سويس رفت.

ماه زمامداري و عدم توفيق در انعقاد قرارداد  22الدوله پس از كابينة وثوق

را « مشيرالدوله»گيري كرد و احمدشاه حسن پيرنيا با انگليس از كار كناره 1919

وزيري تعيين نمود. مشيرالدوله در هيئت دولت خود دكتر به سمت نخست
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مصدق را براي وزارت عدليه در نظر گرفت و تلگرافي او را از سويس احضار 

صدق از راه هند وارد بوشهر شد. ناگهان تلگرافهايي به مشيرالدوله مخابره نمود. م

به  گرديد تا مصدق را به جاي وزارت عدليه در سمت والي فارس منصوب كند.

  هر تقدير مشيرالدوله دكتر مصدّق را در سمت والي فارس منصوب نمود.

قريب شش و او خان سپهدار نيز مصدق را تأييد كرد اهللجانشين پيرنيا فتح

وقوع پيوست و سيد به 1299مرتبه كودتاي سوم اسفند ماه والي فارس بود. يك

الوزرائي انتخاب گرديد و ميرپنج رضاخان الدين مدير روزنامة رعد به رئيسضياء

ة كابين جنگ فرماندة آترپاد همدان به تهران وارد و رئيس ديويزيون قزّاق و وزير

ياء يد ضسطان احمدشاه با مخابرة تلگرافي زمامداري سيد ضياء طباطبائي شد. سل

خ پاس را به والت و حكام اعالم نمود. دو روز بعد دكتر مصدق والي فارس در

 آميز خود را به شرح زير مخابره كرد:تلگراف شاه تلگراف اعتراض

م مقا تهران. دستخط تلگرافي به واسطة تلگرافخانة مركزي زيارت شد. در

رساند، كه اين تلگراف داند به عرض خاكپاي مبارك ميه ميخواهي آنچدولت

لي ن خياگر در فارس انتشار يابد، بسي انقالب و اغتشاش خواهد شد و اصالح آ

خواهي موجب اين انقالب شود و مشكل خواهد بود. چاكر نخواست در دولت

شارش ته انتاكنون آن را مكتوم داشته، هرگاه تلگراف مزبور به موجب امر ملوكان

اسفند( حوت ) 6الزم باشد، امر مبارك صادر شود كه تلگرافخانه انتشار دهد. 

 «.السلطنهمصدق» 1299

الوزراء فرستاد. احمدشاه تلگراف مصدق را براي سيد ضياءالدين رئيس

سيد ضياء فوراً تلگراف شديداللحني به والي فارس مخابره نمود و متن تلگراف 

در آن تلگراف تهديد و تحبيب توأم بود، ولي  او را )اكل از قفا( دانست و
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حوت استعفانامة خود را براي  16كدام در والي فارس مؤثر نيفتاد، و روز هيچ

 سلطان احمدشاه فرستاد و براي حفظ جان خود به خاك بختياري پناه برد.

زيست. پس از مصدق تا سقوط كابينة سيد ضياء در خاك بختياري مي

 دكتر وتبعيد او به خارج كشور احمد قوام روي كار آمد استعفاي سيد ضياء و 

 مصدق به سمت وزير ماليه معرفي گرديد. او پس از معرفي به مجلس و در

اي به نخستين روزهاي وزارت خود براي اصالح ماليه مملكت، ماده واحده

ه برات مجلس برده و تقاضاي اختيارات نمود و با وجود مخالفت فراكسيون دموك

ل سليمان محسن اسكندري اليحه براي مدت سه ماه تصويب شد ولي قبليدري 

 از اتمام سه ماه، كابينه سقوط و وزارت مالية او منتفي شد.

خان مشيرالدوله او را براي استانداري السلطنه ميرزا حسنجانشين قوام

ن ه تهراو ب آذربايجان مأمور نمود. اين مأموريت نيز بيش از چهار ماه طول نكشيد

ه الوزرائي مشيرالدوله به وزارت امور خارجباز گشت و در دورة چهارم رئيس

از  منصوب گرديد. سپس در انتخابات دورة پنجم مجلس شوراي ملّي به وكالت

، هاي سردار سپهطرف مردم تعيين و انتخاب شد و مشيرالدوله براثر كارشكني

رائي ت وزه را به رياسوزير جنگ از كار كناره گرفت و احمدشاه قاجار سردار سپ

 برگزيد و خود به سفر سوم اروپا رفت.

 نامة دكتر مصدق را به سه قسمت عمده بايد تقسيماز اين تاريخ زندگي

 كرد:

گذاري كه نقش هاي پنجم و ششم قانونـ دوران وكالت مجلس در دوره1

ريخي هاي تااي شده بود و نطقنهزاقليت را بازي كرد و تدريجاً در بين وكالء و

 بت شده است.نامي در تاريخ معاصر ثاو به نيك
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 و باـ نمايندگي دورة شانزدهم قانونگذاري كه با رهبري هوشمندانة ا2

يت داشتن رياست كميسيون ويژة نفت از هجده نفر نمايندگان اكثريت و اقل

فت ـ گلشائيان را ملغي كند و به جاي آن منابع نباألخره موفق شد اليحة گس

نم كه اد كملّي نمايد. فراموش شد از نمايندگي او در دورة چهاردهم ي ايران را

تخاب ن انپس از بركناري رضاشاه و تبعيد او به جزيرة موريس نمايندة اول تهرا

 گرديد. و در اين دوره دو كار او درخشان بود: 

ز اه بعد زد كالف ـ مخالفت با اعتبارنامة سيد ضياءالدين طباطبائي نمايندة ي

ي والنطيد به خارج از كشور از فلسطين به ايران باز گشت. مصدق طي نطقي تبع

هاي سيد ضياء را تشريح كرد و نقطه ضعف 1299انتقادات خود را از كودتاي 

اش نامهالبته سيّد هم جواب مشروح داد، و با ايادي كه در مجلس داشت اعتبار

 تصويب شد.

اي بود كه تا رح اليحهب ـ دومين كار مهم مصدق در دورة چهاردهم ط

ه فت بزماني كه ايران در اشغال نيروهاي خارجي است اعطاي هرگونه امتياز ن

وزير و يا وزيري با دول خارجي براي دول بيگانه مجاز نيست و هر نخست

مين اعطاي نفت وارد مذاكره شود، به چندين سال حبس محكوم خواهد شد. و ه

ال ت شمروسها بگويد من براي امتياز نف قانون دست قوام را باز گذارد كه به

 نم.كتوانم تخطّي حرفي ندارم، ولي مجلس سدّ راه من است و از اين قانون نمي

كه سلسلة قاجاريه منقرض شد تا  1304ضمناً اين نكته را يادآوري كنم، از 

با اينكه در اوايل سلطنت رضاخان مصدق از كساني بود كه در كميسيوني  1320

گرفت و رضاشاه به او اعتماد داشت، مردان مورد مشورت قرار ميلتمركب از دو

كم مصدق مورد شك و ترديد قرار گرفت و مدتي در بيرجند زنداني بود، اما كم
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و چه بسا اگر وساطت وليعهد نبود به زندگي مصدق مانند رجالي چون 

بيشتر داد و الدوله و مدرس و سردار اسعد و داور خاتمه ميتيمورتاش، نصرت

قبيل افراد خوف رضاشاه از اين بود، چنانچه به مرگ طبيعي از دنيا برود، اين

تجربة او به سلطنت برسد. وساطت وليعهد هم به برجسته مانع شوند تا فرزند كم

دليل اين بود كه دكتر غالمحسين مصدق در يك عمل جراحي جان ارنست پرون 

ن خدمت پيش پدر وساطت كرد دوست قديمي او را نجات داد و براي جبران آ

اش در احمدآباد بدون تا رضايت دهد مصدق از تبعيد خارج و در ملك شخصي

 فعاليت سياسي زندگي كند.

 
 وزيريدوران نخست

ود ماه زمامداري كرد و از ترس اينكه ترور ش 28مجموعاً دكتر مصدق 

جا همان وزيري را به منزل شخصي خود در خيابان كاخ جنوبي برد ودفتر نخست

وزيري را از دادند. و كلية هزينة نخستهيئت وزيران براي جلسه تشكيل مي

 جيب خود پرداخت كرد. زمامداري او را به دو قسمت بايد تقسيم كرد:

وزيري، و استعفاي دكتر مصدق از نخست 1331تير  30الف ـ تا واقعة 

فايش را چون شاه با اعطاي سمت وزارت جنگ، به او مخالف بود، و استع

وزير شد و آن بيانيّة شديد را از راديو نخست السلطنهپذيرفت و چند روزي قوام

اهلل ابوالقاسم ايراد كرد، كه مردم ايران را به شورش كشاند و به زعامت آيت

كاشاني دستور داد مردم تهران به خيابان ريختند و با نيروهاي انتظامي و پليس 

گيري يا زخمي شدند. و درنتيجه قوام كناره درگير شدند و چندين نفر كشته و

وزير شد و با اينكه خواهران و كرد و دكتر مصدق با فرمان شاه مجدداَ نخست
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مادر شاه از كشور خارج شده بودند، ليكن كشمكش مصدق و شاه ادامه داشت و 

، سرلشكر زاهدي و برادران رشيديان، و اتحاد امريكا با تحريكات اطرافيان

 32مرداد  28كه به هر تقدير مصدق را معزول كنند، باألخره ماجراي انگلستان 

پيش آمد و منزل مسكوني دكتر مصدق به توپ بسته شد و به قول اشرف 

 اش را بر سرش خراب كردند، اما او مرغ زيركي بود و از قفس پريد.خانه

 
* 

 

نامة دكتر مصدق و براي آشنائي بيشتر خوانندگان با در پايان زندگي

سلسلة  كه اليحة عزل 1304روحيات آن شادروان به نطق او در جلسه نهم  آبان 

 كنم:قاجاريه در مجلس مطرح بود، اكتفا مي

الوزراء پادشاه شود و مسؤول شد، ما سير قهقرائي چنانچه آقاي رئيس»... 

خواهد ها ميهمه خونريزيكنيم. امروز مملكت ما بعد از بيست سال و اينمي

طور كنم در زنگبار هم اينائي بكند و مثل زنگبار بشود كه گمان نميسير قهقر

باشد، كه يك شخص هم پادشاه باشد و هم مسؤول مملكت. اگر گفتيم ايشان 

ايم، براي اينكه ايشان وقت خيانت، به مملكت كردهپادشاه ولي مسؤول نيستند، آن

وانند بكنند. در مملكت تباشند و همه كارها ميدر اين مقامي كه هستند مؤثر مي

واسطة تواند بهالوزراء مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط و فقط ميمشروطه رئيس

كار بگمارد. خوب اگر قايل شويم كه الوزرائي را بهرأي اعتماد مجلس يك رئيس

وقت در كارهاي مملكت هم دخالت كنند و الوزرا پادشاه بشوند، آنآقاي رئيس

كند در زمان سلطنت هم ترشّح خواهد ز از ايشان ترشّح ميهمين آثاري كه امرو
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الوزرا هستند، و فرمانده كل قوا هم هستند! اگر سر بنده كرد ، شاه هستند، رئيس

ام بكنند و آقاي سيد يعقوب هزار فحش به من بدهد زير بار تكهرا ببرند و تكه

خواه ، آزادي طلب بوديدروم. آقاي سيد يعقوب شما مشروطهها نمياين حرف

زنيد. بنده خودم شما را در سال خونريزي حاال اين حرفها را مي 20بوديد، بعد از 

كرديد، حاال اين مملكت ديدم كه باالي منبر رفتيد، و مردم را دعوت به آزادي مي

عقيدة شما اين است  كه يك كسي در مملكت باشد كه هم شاه باشد، هم 

طور باشد كه ارتجاع صرف است. استبداد صرف الوزرا، هم حاكم؟ اگر اينرئيس

خود ريختيد؟ چرا مردم را به كشتن س چرا خون شهيدان راه آزادي را بياست. پ

خواستيد از اوّل بياييد بگوئيد كه ما دروغ گفتيم، مشروطه داديد؟ مي

خواستيم. يك ملتي است جاهل و بايد با چماق آدم خواستيم، آزادي نمينمي

ود اين بود بنده هم نوكر شما هستم و مطيع شما هستم ولي چرا شود. اگر مقص

ض ربيست سال زحمت كشيديم و اگر مقصود اين بود كه ما خودمان را در ع

نه آورده بوديم از آن استبداد و ارتجاع گذشتيم. ما قانون متمدّت ملل دنيا و دول

داريم. ما شاه غير الوزرا اساسي داريم. ما مشروطه داريم. ما شاه داريم. ما رئيس

مسؤول داريم كه به موجب اصل چهل و پنج قانون اساسي از تمام مسؤوليّت 

اش اين است كه هر وقت مجلس رأي عدم اعتماد خودش مبرّاست و فقط وظيفه

قانون اساسي به يك رئيس دولت يا يك وزيري اظهار كرد  27را به موجب اصل 

وقت مجدداً اكثريت مجلس يك ننشيند. آاش ميرود توي خانهآن وزير مي

الوزرا شاه خواهيد كه رئيسآورد. خوب حاال اگر شما ميدولتي را سر كار مي

وليت ، اين ارتجاع است و در دنيا هيچ سابقه ندارد كه در مملكت ؤبشود و با مس

مشروطه پادشاه مسؤول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسؤوليت اين خيانت به 
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نكه يك شخص محترم و يك وجود مؤثري كه امروز اين مملكت است براي اي

و آسايش را براي ما درست كرده و اين صورت را به مملكت داده است  امنيت

اثر بشود. هيچ معلوم نيست كي به جاي او بيايد و اگر شما يك برود و بي

ا كانديدائي داريد و كسي را پيش خود معيّن كرديد بفرماييد ما هم ببينيم؟ ... خداي

گويم و تغيير ام را ميطلبم، كه عقيدهتو شاهد باش، من خدا را به شهادت مي

خواهي و هر آدمي كه به شخص قانون اساسي را هر آدم مسلماني و هر آدم وطن

رضاخان پهلوي ارادتمند است و عقيده دارد بايد براي اطالع و نفع مملكت حفظ 

ملكت به يك خرابي بيفتد كه كند، اگر قانون اساسي متزلزل شد، ممكن است م

وقت رضاخان پهلوي هم هرگونه حكومتي را دارا باشد مطلوب مطلوب نباشد آن
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