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 قوام السطنه و اولین توطئه علیه محمدرضا پھلوی 

  حسین کاوشی 

http://www.irdc.ir/fa/content/13437/default.aspx  

  

  

  

یکی از حوادث بسیار مھم اوایل سلطنت محمدرضا پھلوی است، شاه جوان که در سال اوال  ١٣٢١آذر  ١٧بلوای 

سلطنت خود ، نخست وزیری چون محمدعلی فروغی و سھیلی را تجربه کرده بود، در زمان نخست وزیری، احمد 

او تمام مراحل دیوانی را . از دست دادن تخت سلطنت شدقوام، سومین نخست وزیر، دوران سلطنتش، دچار واھمه 

شاه که خود را در مقابل . بار نخست وزیری را تجربه کرده بود ٢بار وزارت و  ٢٠در دوره قاجاریه طی کرده بود و بیش از 

  . این اولین توطئه دربار پھلوی دوم بود. آذر را تدارک دید ١٧دید، غائله  رقیبی قدرتمند و خطرناک می

   

   احمدقوام کیست؟

احمد قوام ملقب به دبیر حضور، وزیر حضور، قوام السلطنه و جناب اشرف، فرزند میرزا ابراھیم معتمد السلطنه در سال 

مادرش طاووس خانم دختر میرزا محمدخان مجدالملک سینکی بود که . ق در تھران متولد شد ١٢٩٠ش برابر .ھـ ١٢۵٢

سالگی توسط ناصرالدین شاه به عضویت دربار در  ١٩وی در . رود جه اول عصر ناصری به شمار میاز رجال با سواد و در

قوام در دوران . ھا و فرامین صادره از طرف شاه بود به وی اعطا شد و کارش تحریر نامه» دبیر حضور«آمد و لقب 

در دوران . سیاسی طی کرد مظفرالدین شاه به لقب وزیر حضوری مفتخر گردید و مراحل پیشرفت را در عرصه

در کابینه سپھدار اعظم محمدولی خان . پادشاھی محمدعلی شاه، به اروپا رفت و پس از سقوط او به ایران بازگشت

الممالک که  مقام حساس معاون وزارت داخله را بر عھده گرفت و در کابینه مستوفی. تشکیل شد ١٢٨٨تنکابنی در آذر 

نخستین دوره نخست وزیری قوام، در دوران احمد شاه قاجار . ارت جنگ رسیدپس از آن روی کار آمد، به وز

ھای  روی کار آمد وکابینه او تا دوم بھمن ماه ھمین سال دوام آورد و با مخالفت ١٣٠٠خرداد  ١۴وی در تاریخ . بود

. بود ، سقوط کردسفارت انگلستان که از اخراج مستشاران مالی خود و استخدام دکتر میلسپو آمریکایی، خشمگین 

اعالم مسافرت احمد شاه به اروپا علیرغم اصرار قوام و دیگر رجال برای انصراف وی از سفر، نیز ضربه مھمی به دولت 

رضا (تشکیل داد که سردار سپه  ١٣٠١بھمن  ٧خرداد تا  ١٧اگرچه قوام دولت کوتاه مدت دیگری از تاریخ . قوام وارد آورد

ھای  خودسری. سیر حوادث به سمت ظھور رضا شاه در عرصه سیاسی کشور پیش رفتدر آن وزیر جنگ بود، ) خان

  . باعث مبارزه پنھانی قوام با او شد رضا خان در دوران، وزارت جنگ وی،

  

سرانجام رقابت و . توانست مستقیمًا با رضا خان درگیر شود این امر را به مجلس شورای ملی واگذار کرد  قوام که نمی

کرد و اعتقاد داشت وی تنھا کسی است  اهللا مدرس به شدت از قوام حمایت می و رضا خان که در آن، آیتمبارزه قوام 

  . ھای سردار سپه را بگیرد تواند جلوی تندروی که می

  

 ١۶ای برای خارج کردن قوام از میدان سیاست ایران علم کرد، روز  رضاخان با کمک وزیر مختار روس و انگلیس ، توطئه

السلطنه مراجعه نمود و  ، سرھنگ محمد درگاھی، رییس قله بیگی مرکز، با چند مأمور نظامی به منزل قوام١٣٠٢مھر 
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قوام بدون این که حق تماس با کسی را . ای مذاکرات ھمراه آنان، عازم وزارت جنگ شود از وی خواست برای پاره

. از ھمان دقایق اولیه، بازجویی از وی آغاز شد. ردیدھا زندانی گ داشته باشد، به وزارت جنگ برده شد و در یکی از اتاق

ھای زیاد و  سرانجام پس از کشمکش. در این پرونده قوام السلطنه متھم به توطئه علیه قتل سردار سپه شده بود

  . وساطت احمد شاه، قوام با تصویب نامه ھیأت وزیران از زندان آزاد و روز بعد به اروپا تبعید شد

  

گفتند که در ضمن  سبب این توقیف را این طور می...«: نویسد درباره اتھام قوام در این قضیه می عبداهللا مستوفی

کشف گردید که قوام ... تعقیب و استنطاق یکی از مظنونین به سرقت و اعترافاتی که از شخص مظنون بروز کرده

   ١.»استالسلطنه کمیته مخفی تروری تشکیل کرده و مقصودش تلف کردن سردار سپه بوده 

  

در این که با توقیف قوام السلطنه و تبعید او از ایران سردار سپه یک «: حسین قلی نیز درباره این قضیه عقیده دارد

   ٢»...نقش مھم تراژدی و کمدی در صحنه سیاست ایران بازی کرده، ھیچ شک و تردیدی نیست

  

پرشور قوام در مجلس پنجم، از لورین ، وزیر مختار پس از تاجگذاری رضا شاه مدرس روحانی نامدار آن روزگار و حامی 

سالگی عمر خود بود، به  ۵٠بریتانیا در تھران خواست تا به شفاعت نزد رضا شاه رود و بازگشت قوام را که در آستانه 

، پس چند سال بعد . لورین به بھانه عدم دخالت در امور داخلی ایران، با این درخواست مخالفت کرد. ایران میسر سازد

الدوله، قوام به ایران بازگشت و اجازه یافت در تبعیدی خود خواسته، در امالک الھیجانش  از وساطت فروغی و وثوق

   ٣.زندگی آرامی را سپری کند

  

، وی خود ١٣٢٠با آغاز جنگ جھانی دوم و سقوط رضا شاه، دوران انزوای قوام به پایان رسید و از زمستان 

توانستند با  به ھمین جھت از دوستان قدیم خود که می. است و قدرت کشور نمودرا آماده ورود به عرصه سی

ترین و  را که فعال) الدوله مورخ(افراد جدید وارد در جریان سیاست ارتباط و آشنایی پیدا کنند، شخص احمدعلی سپھر 

رای مالقات با او و آشنایی دعوت گرفت و به منزل قوام السلطنه ب ترین آنھا بود برگزید و او با اشخاص تماس می باھوش

ای مانند  حریف قوی پنجه] قوام[ھمان که ] ١٣٢٠[بعد از شھریور «: نویسد احمدعلی سپھر در این باره می. کرد می

اعلیحضرت رضا شاه را دیگر در مقابل خود ندید، پای به میدان مبارزه گذاشت و چون مدتی از صحنه سیاست دور مانده 

من رجال قدیم از قبیل مستشار الدوله و حکیم . ستان من جمله از این بنده استمداد فکری نمودبود از بعضی از دو

بزرگترین مانع وی برای کسب مقام ریاست دولت، . درنگ پذیرفت الملک و بھاءالملک را به او پیشنھاد کردم و بی

زلو را محرمانه به برلن فرستاده تا به سوءظن شدید دولتین روس و انگلیس بود که یقین داشتند او فتح السلطنه قراگ

السلطنه در تھران در رأس ملیون  اولیاء دولت آلمان اطمینان دھد که به محض ورود سربازان آلمانی به بادکوبه، قوام

   ۴»...ایران قدرت رسمی را به دست خواھد گرفت

  

فکران،  بود که از طرف روشنیکی از مراکز سیاست تھران  ١٣٢٠بنابراین خانه قوام پس از شھریور 

ھای  و البته مورد نظر ارتش و شھربانی نیز قرار داشت و گزارش. خوھان مورد توجه قرار گرفت راھا و آزادی چپ

  . رسید آن طبق معمول دوره رضا شاه برای محمدرضا شاه ھم می

ن فروغی متحد شدند، موقعیت برای بر کنار کرد ٧و عدالت ۶، آذربایجان ۵که سه فراکسیون میھن ١٣٢٠در اسفند 
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. ریاست سه کابینه طرفدار دربار را برعھده داشت ١٣٢٠آشکار شد، فروغی از شھریور  ٨ضعیف فراکسیون اتحاد ملی

. در مانور بعدی برای انتخاب نخست وزیر جدید، فراکسیون میھن با حمایت سفارت انگلیس سید ضیاء را علم کرد

  . سفارت شوروی ، قوام را پیشنھاد دادفراکسیون آذربایجان نیز به کمک 

  

کردند، فراکسیون عدالت با پشتیبانی  ھای فوق، نامزد مورد نظر طرف مقابل را رد می اما از آنجا که ھر یک از گروه

   ٩.آمریکا توانست برای نامزد خود، سھیلی، آرای کافی به دست آورد

  

رابر روس و انگلیس داشت و این مطلوب متفقین بود، سھیلی در عین حال که نرمش و ضعف در سیاست خارجی در ب

. این مسأله به ھیچ وجه مورد نظر روسیه، انگلیس و آمریکا نبود. اما ضعف او در سیاست داخلی کشور مشھود بود

تر به فعالیت جنگی خود در  زیرا ھدف اساسی متفقین در سیاست ایران وجود امنیت برای آنھا بود تا بھتر و سریع

این ھدف در صورتی قابل حصول بود که سیاست داخلی ایران بر اساس قدرت و . لمان موفق شوندشکست آ

پرستانه و ضداستعماری  گیری کانون ضد متفقین چه به لحاظ احساسات وطن استحکام قرار گرفته و مانع از شکل

ا به جای سھیلی مرد مقتدری چون بنابراین زمینه آماده بود ت. ایرانیان و چه به لحاظ فعالیت جاسوسان آلمانی شود

  . السلطنه زمامدار شود قوام

  

  ! قوام به قدرت می رسد

  

و روی کار آمدن دولت قوام منجر  ١٣٢١مرداد  ١۵السلطنه به سقوط کابینه سھیلی در  ھای طرفداران قوام نتیجه فعالیت

ئول در برابر مجلس را افزایش دھد و از السلطنه به اداره امور پرداخت و سعی نمود قدرت مجلس و دولت مس شد، قوام

وی این . دخالت دربار که مقام غیر مسوول در حکومت مشروطه بود، جلوگیری کند و عمًال به محمدرضا شاه تذکر داد

کار را از کابینه آغاز کرد، یعنی به وزیران خود تذکر داد که وی رییس دولت مسؤول است و در برابر مجلس باید پاسخگو 

  . نابراین گزارش وزیران درکارھا باید به او تحویل داده شود نه مقام و مرجع دیگریباشد، ب

  

. کرد، به دست و پا افتاد خواست می اعتنا به شاه جوان، ھر چه می دربار برای مقابله با قدرت طلبی قوام که بی

به . ود، گذاشته شدھا در ایران ب ھای بعد مرکز تمام دسیسه ای که تا سال  ھسته مرکزی کانون توطئه

به ... داران ، مالکان بزرگ، نظامیان و  زودی عواملی از دربار رضا شاه که با سقوط وی پراکنده شده بودند، سرمایه

و پا در میانی اشرف، خواھر شاه به دربار رو آوردند، رئیسان اصناف و بعضی  - وزیر مختار انگلیس در تھران-اشاره بوالرد

اهللا رشیدیان ، حسن اکبر،  عباس ، محمدعلی و جواد مسعودی، اسداهللا و سیف. ربار روی آوردنداز بازاریان نیز به د

رفتند که نطفه  می.... محمود ، ناصر و محمد ذوالفقاری ، منوچھر تیمورتاش ، جمال و نورالدین امامی خویی و 

   ١٠.ھای گسترده ای را در آینده ببندند فعالیت

  

ھای ائتالف دربار و سفارت و یارگیری در دربار، دست به ضد حمله زد و از مجلس  ن نشانهقوام، با آشکار شدن نخستی

باقر کاظمی که از دوران دیکتاتوری رضا شاه دل خونی داشت، این حرکات را نشانه تمایل . ای خواست اختیارات ویژه

مجلسیان که فقط در . مشغول شده بوددربار به یارگیری در مجلس . قوام به دیکتاتوری دانست و از دولت کناره گرفت
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در نتیجه مجلس سیزدھم که چند ماه عالوه بر دادن اجازه انتشار . اندیشه انتخاب دوباره بودند، بدان سو جذب شدند

گیری درباره انتشار اسکناس را به دولت واگذار  اسکناس به دولت، به پیشنھاد قوام، از حق خود گذشته و اختیار تصمیم

   ١١.این بار در مقابل الیحه اختیارات قوام ایستاد و جنگ آغاز شدکرده بود، 

  

  بلوای نان 

  

ھای  اول آن که دولت. شد که اثر جدی داشته باشد ای استفاده می برای ضربه وارد آوردن به قوام السلطنه باید از حربه

اشتند، قوام السلطنه نه تنھا قوی نیست اندیشیدند و انتظار د روسیه، انگلستان و آمریکا ببینند بر خالف آن چه که می

تواند امنیت را تأمین کند، بلکه موجب اغتشاش و بلوا نیز شده است و دوام کابینه وی، نظم و آرامش را در  و نمی

دیگر آن که ضربه به نحوی . کند کشور از بین برده و اجرای برنامه متفقین برای کمک به شوروی را با اشکال روبرو می

اش وابسته به ترک نخست  قوام زندگی و امنیت شخصی خود را در خطر ببیند و احساس کند، ادامه زندگیباشد که 

  . کشید وزیری است، زیرا او از کسانی بود که به راحتی دست از صدارت نمی

  

سو، از آغاز جنگ جھانی به این . به نحوی که چیده شده بود، عملی گردید ١٣٢١آذر  ١٧بدین ترتیب نقشه بلوای 

برابر افزایش یافته و گرانی و کمبود غله، اکثریت اھالی تھران را از داشتن نان  ۵٠٠قیمت مواد غذایی به بیش از 

  . محروم کرده بود

  

قوام برای مقابله با این موضع ، اداره غله را تشکیل داد و شریدان، مشاور آمریکایی دولت ایران در مسایل مربوط به 

  . یی را به ریاست آن گماردتولید و عرضه مواد غذا

  

بندی چای، قند و شکر و تشیکل مراکز دولتی  آوری خواربار، جیره شریدان به اصالحاتی چون نظارت بیشتر دولت بر جمع

  . اما کیفیت و کمیت منابع اصلی خواربار در تھران ھمچنان رو به تقلیل بود. خواربار در مناطق فقیرنشین دست زد

  

اما ھر چه تولید گندم . رد را به قیمت ارزان برای توزیع نھایی، مستقیم به نانواھای بازار بفروشددولت ابتدا کوشید آ

شد آرد گندم را با جو و سبوس قاطی کند تا بتواند به تقاضای مردم برای دریافت نان  شد، دولت مجبور می تر می کم

آنھا نان با کیفیت خوب را . کردند یز شرایط را بدتر میھا ن شد و نانوایی این اقدام باعث کیفیت بد نان می. پاسخ گوید

فروختند و نان با آرد نامرغوب را با خاک اره و خاکستر و سنگ ریزه مخلوط و به عنوان نان ارزان قیمت، که  تر می گران

ه در تھران منجر ھای پراکند اعتراض به این وضع، به تظاھرات. کردند ارائه آن در اصل جزو برنامه شریدان بود، عرضه می

  . ، سیلوی تھران فقط برای دو روز گندم داشت١٣٢١ھای آذر ماه  شد و بحران غله به جایی رسید که در آستانه ناآرامی

  

ھا دولت قوام را بیش از پیش به سمت این سیاست سوق داد تا از متفقین بخواھد به ایران غلبه ارسال  ھمه این

شوروی انبار غله ایران را در اختیار داشت و آمریکا، به ویژه در آغاز . در نمی دادندمتفقین به چنین تقاضایی تن . کنند

این سیاست بر اساس نیازھای . کرد کار، از سیاستی که انگلستان در این زمینه در پیش گرفته بود پشتیبانی می

   ١٢.ھای ایران ارجحیت دارد واریجنگی امپراطوری بریتانیا شکل گرفته و حاکی از آن بود که کمک به شوروی بر رفع دش
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او طی ارسال تلگرافی به نخست وزیر انگلستان، به . قوام بعد از مخالفتھای سرریدربوالرد، با چرچیل تماس گرفت

  . ھای دولت پرداخت و بر ضرورت ارسال غلبه پافشاری کرد تشریح موقعیت ایران و دشواری

  

  

بنابر مفاد این طرح . ی از جانب ایران، انگلستان و آمریکا به امضا رسیدھا، سرانجام طرح مشترک در ادامه این کشمکش

از تصویب مجلس گذشت، آمریکا و انگلیس توافق کردند، کمبود غله ایران را تا برداشت محصول در  ١٣٢١آبان  ٢٨که در 

به نخست وزیر موافقت  العاده سال آینده تأمین کنند و در مقابل، مجلس با انتشار اسکناس و اعطای اختیارات فوق

 ١٣٢١آذر  ١٧شورش که در . امید قوام بر آن بود که با پیروزی در این عرصه از نبرد، بحران فروکش کرده باشد. کند

   ١٣.آرامش تھران را بر ھم زد، این امید را نقش بر آب کرد

  

تھران در صفوف منظم به طرف صحن آذر، دانش آموزان مدارس دارالفنون و ایرانشھر و سایر مدارس  ١٧از بامداد روز 

آموزان در میدان و صحن  خبر اجتماع دانش. بود» خواھیم ما نان می«بھارستان روانه شدند و شعار آنھا در آن روز 

ھای درس را ترک  بھارستان در دانشگاه و سایر مدارس انتشار یافت و دانشجویان دانشگاه و سایر محصلین نیز کالس

در آن ساعات سخنرانان غالبًا از کمی . حضور یافتند و مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس شدندکردن و در بھارستان 

ھای دیگری به این عده ملحق شده، با آنھا ھمدردی  کم کم دسته. گفتند ای سخن می نان و تلف شدن عده

د و دیگر آن نظم و ترتیب از بین در آن بین عده زیادی از افراد ماجراجو و فرصت طلب به جمع آنھا افزوده ش. کردند می

رفت و مردم راھروھا و تاالر جلسه را اشغال کردند و جمعی نیز با ھیاھو، سر و صدا، فحش و ناسزا به جلسه 

  . خصوصی نمایندگان مجلس وارد شدند

  

حتی ضرب و شتم  ای از آنھا مورد بر اثر این پیشامد، نمایندگان تاالر جلسه را ترک کردند و داخل مردم شدند ولی عده

شد، غیر از مأمورین پلیس چند گردان سرباز  در ھمان ھنگام که لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می. قرار گرفتند

ای از نمایندگان داوطلب شدند به دربار بروند و موضوع را با شاه در میان  عده. وارد میدان بھارستان شد ٢از لشکر 

ر نظامی تھران و سرپاس رادسر رییس شھربانی و سرتیپ ارفع فرمانده لشکر دوم با بگذارند، سرتیپ قدر فرماندا

تدریجا اجتماع کنندگان در مجلس دست به تظاھرات خشونت آمیز . تالش و نصیحت در صدد متفرق کردن مردم بودند

، محمد ساعد که وزیر امور زده و به تخریب و شکستن در و پنجره و تابلوھای نقاشی پرداختند و از میان وزیران کابینه

خارجه بود به میان مردم رفت و شروع به ایراد سخن نمود و از مردم خواست متفرق شوند تا دولت بتواند برای رفع 

   ١۴.ھای مجلس حبس کردند مضیقه فکری بکند، ولی مردم مجال سخن به ساعد نداده او را دستگیر و در یکی از اتاق

  

   مرحله دوم آشوب

  

  . ، مرحله دیگری از برنامه بلوا و اغتشاش اجرا شد١٣٢١آذر  ١٧غروب 

  

ماجراجویان و آشوب طلبان که از گوشه و کنار شھر طھران سر برافراشتند و خرابکاری را آغاز کرده بودند، عصر روز سه 
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ودند محلق ھجوم بردند و به عناصر مشکوکی که در آنجا ب) بیمارستان سینا(شنبه به سمت بیمارستان خیابان سپه 

مقارن غروب، دستجاتی با چوب و چماق به د اخل خیابان و به سوی منزل احمد قوام ، نخست وزیر برای غارت . شدند

به ھمین دلیل بر گستاخی آنھا افزوده شده ، . سرازیر شدند، با ھیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت مواجه نشدند

آنھا ابتدا . السطنه ھجوم بردند به خیابان کاخ وارد شدند و به خانه قوامھای سر راه،  پس از تخریب وسایل داخلی مغازه

آن چه از اشیاء نفیس و قیمتی در خانه قوام به دستشان رسید، ھمه را به یغما بردند و بعد خانه را دستخوش حریق و 

   ١۵.»آتش سوزی کردند

  

که والی  ١٢٩٩بار اول در فروردین . شد  السلطنه در طول عمر سیاسی اش، سه بار غارت و مصادره اموال قوام

خراسان و سیستان بوده توسط قوای ژاندارمری توقیف و به تھران اعزام شد و تمام اموال و دارایی او به دست کلنل 

تومان  ٠٠٠/۵٧٠مھدی فرخ ، معاون وقت کلنل ، میزان اموال ضبط شده او را . محمدتقی پسیان ضبط شد 

  . رأس اسب در یادداشتھای خود ثبت کرده است  ٣۶تومان و  ٠٠٠/١٨٠در حدود پول نقد و مقداری اثاثه 

درایت دستبرد ھجده قیراط . ، مردم خانه او را به آتش کشیدند و اموالش را دزدیدند ١٣٢١آذر  ١٧بار دوم در بلوای 

و حدود  مثقال ظروف نقره به سرقت رفت ٨١٧۵مثقال ظروف طال و  ۵۶٢برلیان و یک سرویس مروارید و 

ریال اثاثه منزل وی نیز معدوم و یا مخدوش گردید که کمیسیون بازدید غرامات بر آن صحه  ۵/٠٠٠/٠٠٠

   ١۶. نھاد 

  

ای از نمایندگان تقدیم مجلس نمودند و مورد  بود که به موجب طرحی که عده ١٣٣١تیر ماه  ٣٠بار سوم ھم ، پس از 

ریال برآورد شده بود ،  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ساس ارزیابی آن روز تمامی اموال قوام که بر اتصویب قرار گرفت ، 

  . مصادره شد 

  

ھا اعم از موافق و مخالف دولت در محاق توقیف قرار گرفتند و به  السلطنه تمام روزنامه آذر به دستور قوام ١٧ظھر روز 

  . ودداری کنند العاده به ھر عنوان خ ھا با تلفن دستور داده شد از چاپ روزنامه و فوق کلیه چاپخانه

  

ھا صادر شد، سرپاس رادسر و رئیس شھربانی و سرتیپ غالمعلی قدر  در ھمان ھنگام که دستور توقیف روزنامه

فرماندار نظامی تھران از کار برکنار شدند و سپھبد احمد امیراحمدی به فرمانداری نظامی تھران و فرماندھی پادگان 

منصوب شد و سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم ) تیپ مستقل مکانیزه  – تیپ مستقل سوار - ٢لشگر  -١لشگر ( تھران 

البته وی ابتدا به قوام جواب رد رداد، اما با وساطت محمدرضا شاه، . نیز به ریاست شھربانی کل کشور برگزیده شد

شنید، از السلطنه وقتی از من جواب رد  قوام« :نویسد سپھبد امیراحمدی در خاطرات خود می. قبول مسؤولیت کرد

شما ھیچ وقت از کار روگردان نبودید و اکنون ھم : اعلیحضرت استدعا کرد و شاھنشاه مرا احضار نموده و فرمودند

ھا  ھا از اراک و روس صحبت از مبارزه یا جنگ بین دستجات ایرانی نیست، بلکه طبق اخبار موثقی که رسیده انگلیسی

اکنون من . را اشغال کنند تا به قول خودشان امنیت پایتخت را حفظ نمایند اند که بیایند و تھران از زنجان قوا خواسته

ھمیشه سرباز و مطیع پادشاه ھستم و : من گفتم. خواھم که بروید و با سمت فرماندار نظامی انجام وظیفه کنید می

   ١٧».یکسره به جانب ستاد ارتش آمدیم
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ھای شب ادامه پیدا کرد و فردای  رم شد و تیراندازی تا نیمهسپھبد امیراحمدی پس از چند اخطار، متوسل به اسلحه گ

اخبار " ای به نام  ھا ، دولت نشریه پس از توقیف روزنامه. آن روز نیز کم و بیش برخورد مسلحانه با مردم ادامه داشت

  . انتشار داد که حاوی اخبار دولتی بود و مدیریت آن را حسینقلی مستعان به عھده داشت" روز 

  

ھا، بازداشت شدند و به زندان حکومت  غالب مدیران و سردبیران روزنامه. آذر، بگیر و ببند آغاز شد ١٨امداد روز از ب

ای از کسانی که در تظاھرات شرکت نموده بودند نیز توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیدند  عده. نظامی افتادند 

جمع . اند ، اما آن چه مسلم است  ی تا چھارصد نفر نوشتهرا برخ ١٣٢١آذر  ١٩و  ١٨و  ١٧تعداد تلفات روزھای . 

کرد و خسارات وارده به مجلس شورای ملی در حدود ھشتصد ھزار  ھفتاد نفر تجاوز نمی –شدگان از شصت  کشته

ھا تشکیل شد و به بعضی از آنھا قسمتی از خسارات  کمیسیونی نیز برای تعیین خسارات صاحبان مغازه. ریال بود 

   ١٨. گردید پرداخت

  

نیروی روس و انگلیس یک ھفته در تھران متوقف بود و پس از یک ھفته نیروی روس به زنجان و نیروی انگلیس به اراک 

در تحقیقاتی که . آذر و تظاھرکنندگان روزھای دیگر دستگیر شدند ١٧یکصد و پنجاه نفر از مسببین غائله . مراجعت کرد

آمدند و قسمت اعظم  خارجی داشت ، مقامات داخلی نیز محرک به شمار می به عمل آمد، گذشته از این که ریشه

چون رئیس دولت نیز در تحریک و ایجاد بلوا شرکت داشت، ناگزیر شدند که . گرفت آن از دانشگاه سرچشمه می

یغما  ھایی که ریخته شده بود به ھدر رفت و مبالغ ھنگفتی اموال مردم روپوشی روی آن بگذارند و در نتیجه خون

   ١٩.شد

  

السلطنه  در این موقع قوام«: نویسد نامند، می مھدی فرخ که با خاندان قوام میانه خوبی ندارد و آنھا را شجره خبیثه می

خواست وزارت جنگ را ھم به دست گرفته باشد ولی بیداری اعلیحضرت  به خیال ریاست جمھوری افتاد و می

آذر  ١٧رد و چون در تمام عملیات نظرش از بین بردن سلطنت بود، واقعه محمدرضا شاه پھلوی از این نقشه جلوگیری ک

. گناه و بی جھت به خاک و خون غلطیدند و مبلغ مھمی اموال مردم به غارت رفت  ای بی پیش آمد و در نتیجه عده ٢١

مھمی به نام  خانه خودش را ھم صورتا غارت کردند ولی چون دستوری بود خسارت زیادی وارد نشد ، ولی خان مبلغ

   ٢٠»خسارت وارده از دولت دریافت نمود 

  

آذر و توقیف و سپس لغو امتیاز کلیه مطبوعات با خیال راحت به زمامداری خود  ١٧بار  احمد قوام پس از وقایع اسف

قوام، مصلحت . ای از دوستان وی به زمره مخالفین پیوسته بودند ولی در مجلس شورای ملی، عده. ادامه داد 

. اولین اقدام او ، معرفی سپھبد امیراحمدی برای وزارت جنگ بود. ت، رضایت شاه را نیز به نحوی جلب کنددانس

آذر نقش مھمی ایفا کرد و شاه پاداش او را با اعطای یک قطعه نشان درجه اول  ١٧امیراحمدی در پایان دادن به غائله 

اهللا بھرامی ،  شاه فرج. ت دیگر نیز افرادی را معرفی کند قوام ھمچنین از شاه خواست تا برای سه وزار. ھمایون داد 

  . نصراهللا انتظام و محسن رئیس را معرفی نمود 

  

از این رو قوام تصمیم گرفت بعضی از نمایندگان را به . وزیر در مجلس بھتر نشد با وجود ترمیم کابینه باز وضع نخست

ا در مجلس خالص شود و بعد ھم در صورت لزوم آنھا را در مقابل عنوان وزیر وارد کابینه کند تا از یک طرف از شر آنھ
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  . نمایندگان قرار دھد 

  

  

قوام برای . ای از نمایندگان بود در مجلس شورای ملی با حسن اثر تلقی نشد  با وجودی که طرح مزبور به نفع عده

ی وزارت بنشاند تا مدتی بدون تثبیت وضع خود در نظر گرفته بود حداقل شش نفر از نمایندگان مجلس را به کرس

دغدغه به حکومت خود ادامه دھد، ولی مجلس به این پیشنھاد روی خوش نشان نداد و عالوه بر آن مشاجره شدیدی 

ده نفر . قوام برای تثبیت خود به وزرا دستور داد از عضویت کابینه استعفا دھند. بین قوام و بعضی از نمایندگان در گرفت

خودشان را به قوام تسلیم کردند ، ولی چھار نفر از استعفا خودداری نمودند و این چھار تن عبارت از وزرا، استعفای 

جز نفر اخیر که به خاطر مصالح . اهللا بھرامی ، نصراهللا انتظام و صالح وزیر دارایی  بودند از سپھبد امیراحمدی ، فرج

از استعفا خودداری کردند تا بدین وسیله دولت ساقط  کشور استعفا داد ، سه تن از وزرای نامبرده به امر صریح شاه

بیش از ھمه این سه نفر دبیر اعظم بھرامی با قوام به مبارزه برخاست و سخنان تندی بین آن دو رد و بدل شد . شود 

از  بھرامی ابتدا نپذیرفت و پس. به دنبال کشمکش بعضی از وزرا و رئیس دولت ، قوام به بھرامی تکلیف استعفا کرد. 

چند روز ناگزیر به استعفا به شاه شد، به دنبال او سپھبد امیراحمدی و نصراهللا انتظام ھم استعفا دادند و بدین ترتیب 

  . کابینه منحل گردید

  

   نخست وزیر بی کابینه

  

ی بود خواست، قدرت را حفظ کند و این در حال السلطنه برای ماندن در قدرت تالش زیادی کرد و به ھر طریقی می قوام

اند و از شاه دستور  ای از نمایندگان با نفوذ در مجلس از مخالفین جدی او شده که مرکز توطئه علیه او دربار و عده

  . گیرند می

داد ولی  ھا تشکیل می داد و جلسات ھیئت وزیران را با معاونین وزارتخانه قوام، به حکومت بدون وزیر خود ادامه می

دید، متولیان و کارگردانان مجلس را  ماد از مخالفان خود و معرفی وزیران جدید نمیچون شانسی برای کسب رأی اعت

ای در منزل سید کاظم جلیلی  که طرفدار زمامداری قوام بودند ، جمع کرده و از آنھا نظرخواھی نمود و آنھا جلسه

و دوام کابینه قوام، به نظر  ای برای اصالح امور تشکیل داده، اوضاع و احوال را مطالعه کردند و چون ھیچ روزنه

بدین ترتیب دولت قوام که مجموعًا حدود شش ماه . رسید و تشکیل مجدد کابینه نیز غیرممکن تشخیص داده شد نمی

  . طول کشید، ساقط شد

  

این فرصت . قوام پس از استعفا به الھیجان رفت و در پی فرصت مناسب برای ورود مجدد به صحنه سیاسی ایران بود

  . به دست آمد ١٣٢۴در سال  دوباره

   

  

  : نوشتھا  پی

، ج  ١٣۶٠کتابفروشی زوار ، : تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه ، تھران : عبداهللا مستوفی ، شرح زندگانی من  -١

  . ۵۶٣، ص  ٣
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  . ٢۶۴، ص  ٢، ج  ١٣٢۴کتابفروشی محمدعلی علمی ، : حسین مکی ، تاریخ بیست ساله ایران ، تھران  -٢

  . ١۵٣، ص  ١٣٨۶نشر اختران ، : السلطنه ، تھران  زندگی سیاسی قوام: حمید شوکت ، در تیررس حادثه  -٣

،  ١٣٧۴نشر نامک ، : الدوله سپھر ، به کوشش احمد سمیعی ، تھران  احمدعلی سپھر ، خاطرات سیاسی مورخ -۴

  . ١٧۵ص 

اعضای آن از قانون اساسی ناراضی بودند و از . د فراکسیون میھن یکی از چھار فراکسیون مھم مجلس سیزدھم بو -۵

ھاشم ملک مدنی . شدند  داران و بازرگانان مناطق جنوب و جنوب غربی تحت اشغال انگلیس تشکیل می زمین

در این زمان ھدف آنھا به قدرت رساندن سید ضیاء الدین طباطبایی بود و این فراکسیون . سخنگوی اصلی گروه بود 

  . شد  سوب میمتحد انگلیسی مح

شد ، به دلیل مخالفت با شاه و انگلیس ، آماده  فراکسیون آذربایجان که توسط چند تن از اشراف قاجار رھبری می -۶

. بود تا به شرط حمایت نکردن شوروی از یک انقالب اجتماعی در ایران ، با این کشور ھمکاری نزدیکی داشته باشد 

این . برادر شاھزاده فیروز معروف بود که به دست رضا شاه کشته شده بود  رھبر این گروه ، محمدولی فرمانفرما ،

  . فراکسیون امیدوار بود که احمد قوام را به صدارت برساند 

ھا و روشنفکران  رتبه تکنو کرات اعضای آن از دولتیان عالی. فراکسیون عدالت ، نماینده روشنفکران نسل قدیم بود  -٧

کردند ولی کم کم از استبداد وی بیمناک شده طرفدار اداره  ست از رضا شاه حمایت میشدند و نخ قدیمی تشکیل می

در مسائل خارجی طرفدار حضور آمریکا در صحنه سیاسی ایران بودند سخنگوی . ھا بودند  ارتش توسط غیرنظامی

  . اصلی این فراکسیون علی دشتی بود 

ولی اکثریت نداشت ، نماینده بخشی از اشراف بود که در رژیم فراکسیون اتحاد ملی که بزرگترین جناح مجلس بود  -٨

در خصوص روابط خارجی به آمریکا گرایش داشتند و رھبر آنان ، مرتضی . آمیزی داشتند  رضا شاه مشارکت موفقیت

  . بود ) السلطان  سھام( قلی خان بیات 

نشر : ی و محمدابراھیم فتاحی و لیالیی ، تھران یرواند آبراھامیان ، ایران بین دو انقالب ، ترجمه احمد گل محمد -٩

  . ٢٢٣، ص  ١٣٨٠نی ، 

سازمان : ، تھران  ١٣۵٧بھمن  ٢٢تا  ١٢٩٩دولتھای ایران از سوم اسفند : مسعود بھنود ، از سید ضیاء تا بختیار  -١٠

   ٢٠٧، ص  ١٣٧٠انتشارات جاویدان ، 

  . ھمان  -١١

   ١٨۴و  ١٨۵حمید شوکت ، ص  -١٢

   ١٨۶و  ١٨٧ص  ھمان ، -١٣

 ١٣٧۶سازمان انتشارات جاویدان ، : السلطنه در دوران قاجاریه و پھلوی ، تھران  باقر عاقلی ، میرزا احمد خان قوام -١۴

  . ٢٩٢؛ ص 

، ص  ١٣٧٣انتشارات انیشتین ، : ناصر نجمی ، بازیگران سیاسی عصر رضا شاھی و محمدرضا شاھی ، تھران  -١۵

٣١٠   

  . ناد پیوست ھمین مقاله رجوع کنید به اس -١۶

مؤسسه پژوھش : نژاد ، تھران  خاطرات نخستین سپھبد ایران ، احمد امیراحمدی ، به کوشش غالمحسین زرگری -١٧

   ۴٩٢و  ۴٩٣، ص  ١٣٧٣و مطالعات فرھنگی ، 

   ٢٩۵باقر عاقلی ، ص  -١٨
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   ۴٩۶خاطرات سپھبد احمد امیراحمدی ، ص  -١٩

  ۴۵، ص  ١٣۶٣انتشارات رازی ، : شجره خبیثه ، تھران : السلطنه  ندان قواممھدی فرخ ، زندگی سیاسی خا -٢٠

  


