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 دکترعزت اهللا همايونفر

 
 درآن رضـاشـاه .بود وميرفت که سرازقفس جهان سوم بيـرون آورد گرديـ» تولدی« رضـاشــاه ايــران عصـر

 ولــی براساس عشق به تعالی ايران و. همه چيزساخت والبته بيشتربـه زور شانزده سال پادشاهی اش ازهيــچ
دانش اندوزی نسل  کار که در يکی اين بود روس وانگليس؛ روس وانگليس ازشـواهـد تنفراو از زنفرت ا
کار بـهره برداری ازتکنيـک  در .فرستاد؛ ومعـدودی رابـانگلسـتان صـدی نودشـان رابه بلـژيک وفرانسه  جوان؛
 بطـرف آلمـانها دسـت دراز ت نيـز؛رفـت ودر سـال آخـــر پـادشـاهی اش درکـارسيـاس بـه سـراغ آلمانـها غـرب؛
 .کـرد

 
متين دفتری تحصـيلکرده  آدولف هيـتلر؛ انتخــاب دکتـر نـزد اعـزام حاج محتشـم السلطنه رئيس مجلس شـورا؛

 لمانی بـه ايران حسادت ونگرانی روس وآوتکنسيـنهای بيشترمهندسين  راه دادن تعداد آلمان به نخست وزيری؛
آنـان بـدون اعتنــا بـه  .نـداد جـواب بـدهـد؛ چون بـه پيامـهای آنـان آنچنـان که بايد وانگليس را برانگيخت 

کنندگـان آن بـودنــد ازشــمال وجنـوب وغـرب واردخـاک  امضا ازجمله واضعيـن و قوانيـن بيـن المللی که خـود
 . شـدند ايـران

 
 محمـد و  رضـاشـاه سـقوط کرد مقاومـت نيــاورد؛پنجـاه هزارنفری ايران تاب و نيـروی نظـامی جـوان يکصد

 .فروغی بـرتخـت طـاووس نشســت شـاه که حيات وسلطنت اش به موئی بندبود بــه تـد بيـر رضـا
 

گفتـن  بـه بـد نـداشـتند؛ را بيـرون کردن آنـها وچـون زور ناراضی بودند؛ اکثـريت مـردم ازورود متفقيـن بسـيار
 .ميسـرودند ومقـاله ميـنوشـتند شـعر تصنيـف ميسـاختند؛ عليه آنـها و ميزدند؛دست  و هجـو آنـها

 
 .ـج گـردد ؛ لنـدن ات همچـو سنگلـج گردد            انگليسـی تـن ات فل

 
 خـاک اش را .آلمـان را به زانـو درميـاورم "قـريـبا :ميگفتازپای راديو و چمبـرلن نخست وزيرانگلستان بود

 و وارد فتـح؛ لهسـتان را بلکه بـه يک حملـه کشـور مقاومت ميکردند "شديدا لمانها نه تنهاآ .متصـرف ميکـن
نااليقی  بـرای خـالی کردن دق دلشـان شعری عليه چمبرلن و پـس ايرانيـها؛. پايتخت آنکشورشدند ورشـو؛ شـهر

 :ندميخوانـد درکـوچـه واهـل طـرب درشب نشيـنی ها کـه بچـه ها اش سـرودند؛
 

 .تومس کردی را ورشو بسکه مس مس کردی؛ از- عجب رفتی به برلن چمبرلن چمبرلن؛
 

پايان  از ششـماه بعد قرارشد تـا تهران کنفرانسی تشکيل دادند؛ در مريکاآســران کشورهای روس وانگليس و
 .تخليـه کنند جنگ خـاک ايران را

 
 ردندوروسها نه تنهاخلـف وعـده کرده وارتـش شان راانگليس به وعده خودعمل ک و آمـريکا جنـگ تمـام شـد؛

وچيـزی نمانـده بودکه  درآذربـايجان به راه انداختـند فرقه دمکرات را بلکـه بکمک مشتی ماجراجو؛ نبردنـد؛
 .اقمـارشـوروی درآيــد بـه صورت قمـری از"عمـال و ؛مختـاری  بعنوان خـود "ذربايجان ظاهراآ

 
ايـن  و انگليـس بود و پـس اميـدش بـه آمـريکا .بيرون کنـد نــداشت که قشـون روس رازوری  ايـران آنـروز؛

صـورت غنيـمتی جنگـی ضميـمه خـاک شان  که روسها خطه آذربـايجان راب نميـديـدند مصلحـت خود در دو
 .شـناخته شــد »اجتناب ناپذير«  بنابرايـن مسـئله آذربايـجان ونجـات آن امـری .کنند

 
شخص  »آمر« .آذربايجان شـدنداجـرای امـرتخليـه » عامل« ديگری و »مرآ«بزرگ سـياسی يکی  تــن مـرددو

 .ايران قوام نخسـت وزيـر احمد »عامل« و بود آمريکا  رئيس جمهورتـرومن
 

 .رسـيدآن به مشـام مي از که بـوی تهـديـد عبارات سياسی برای استاليـن داد پوشـشی از تـرومـن پيـام تندی در
 درگيری بـا . زخمـهابپردازدبـه التيـام و که رفـع خسـتگی کند ميـبايـد. جنـگ خسـته شده بـود وزخمـی روسيه از

 .معهذا بآسانی نميخواست که دل ازمالک شدن آذربايجـان بکشــد .بـه مصلحت اش نبود مريکاآ
 
 در  برای حفظ امنيـت بـه آذربايجان ميـرفت؛کـابينه حکيـم الملک وقتيکـه روسها سـتون ارتـش ايران راکه در

حسن تقی  حسـين عالء و .انگليـس شـکايت کـرد و شريف آباد قزوين متوقف کردند؛ دولت ايران بـه آمريکا



ورزيده گی سياسـی وآشـنائی هاشان  وجـودآنـان و از تا فرسـتاد؛ کشـور  بـآن دوزاده را به سمت سفيـران ايران
 .اسـتفاده کنـد شـورن دو کآرجـال  با
 

مـردی  او . نخسـت وزيری رسـيداحمدقـوام به مقـام و دوسـه هفـته بعدحکيـم الملک ازنخست وزيری برکنـار؛
 ِساسی بازيگری بادل و قمار در و عـاقل ومـدبـر؛ مال دوسـت وخراج؛ مصـمم وزورگـو؛ مغـرور؛ بود اشـرافی؛
خـواه  دسـت پـر؛ خواه بــا سـفره قمارسـياست حضورداشته باشد؛ سـر دوسـت داشت که در "اساسـا. جرات بود

 يـواشـکی يا به ملک مـزروعی اش در پرميکرد واگـرميـباخت؛ گلويـش را د با ؛س ميامـدآچـهار  اگـر .خـالی
ترس خانه ای  از و شـد »پاک باخته« دوران رضـاشاه يک بار در .يـا  بـه سـفراروپـا الهيـجان ميرفت و

 درب بروی خودمی بست و .کرد که ازلحـاظ دورافتادگـی به صومعه راهبــان شبيــه بود بنـا ـرون خنـدق شـهربي
 .مشـگلی بـرايش پيــش بيـايـد مبادا نميپذيرفت؛ را کسی 

 
يکسـال از خــروج رضـاشاه نگذشته بودکه قوام بـه  هنـوز .مـدآرضـاشاه که رفـت اوهـم ازصومعه بيرون 

شانزده سال استراحت کردن وخوردن وخفـتن وحاالبمقام ريـاسـت وزراء  .خست وزيـری تکيه زدکرسـی ن
د بايد  کـاری بکـند که سيرش؛ نميکن نشسـتن راضی اش؛ رسـيدن وجـای عيـن الدوله وياسپهساالر ومستوفی ها

 در امـا  بدست اش نيامـد؛اش بهانـه انجـام چنيـن کاری دوره اول نخست وزيری در .»کارستان تاريخ« خـور در
 .دوره بعدی نخست وزيری بهانـه خـوبـی پيـداکرد؛ وآن نجـات آذربايـجان بـود

 
ازطريق عمه اش  نصرت الدوله را که دشمن خاندان پهلوی بـود؛ پسـر اين شـد که مظفرفيروز او نخستين کار
روسـها ارتباط  رئيس شيـالت با مورخ الدوله ســپهر؛ عباس اسکندری و و )همسرکيانوری( مريم فيروز

بيـرون رفتن ارتش سرخ ازايران موافق  با" وانگليـس ها هم که اصوالآمريکائيهـا بوسيـله ابتهاج با .کندبرقرار
 همراهی واينکه سمت رسمی نداشـت  با کرد؛ آنجـا کـه چرچيـل درهمان ايام ودرسـفری که بآمريکا تا بودند؛

 در وقتـی که قـوام به روسـيه ميرفـت؛ ايـن خبـرخـوش را . آذربايجان راجلب کـردبرای نجات توجه آمريکائيـها
دلگرم وپشت گرم  و بـدست آورد ازطـريق تلگراف رمـزی کـه حسـين عـالء مخابره کـرده بود؛  و فـرودگاه
 .گرديد

 
نفس  امـا . بگفتگـونشسـتاستالين با ساعتها .را انتخاب کرده بودبـه مسـکو رفت آنها قـوام باگـروهی که خود

روزنه اميدش  تنها .ميجـوشيـد وخونـش قـوام ميامد قـوام در خـود . اثرنکـردگرم اش درســينه سرداستاليـن
بـه واشنگتـن "مرتبـا گفتگوی او واستالين را که اخبار بود مريکاآسـفارت  کاردار بـا  محرمانه اش  ديدارهای

به ارسال پيام تندی بوسـيله کاردارسـفارت اش  ناگـزير آمريکا  رئيس جمهورايـنکه تـرومن تا .مخـابره ميکرد
نگـاهدار ا آنـر :آن پيـام رابه قـوام نشان داد وقـوام ازراه تدبيـروهوشـياری بـاوگفت کاردار .درمسـکوشـد

خالصـه . وام بودهگفتـه شدکه حتی متن پيام مزبورنيزديکته خودقـ .بـه اسـتاليـن بدهـی  آنراتابـگويم چه وقت
 از من ارتش سرخ را نفت شـمال را بمـن بـدهيد؛ امتياز استالين گفت شما مذاکرات قوام واستالين اين شـدکه؛

 ١٣٢٣ سال بموجب قانون آذر :قـوام ميگفت. خـاک ايران بيرون ميبرم ودست از پشت فرقه دمـکرات برمـيدارم
وبعد نامه ای خطـاب به  !ين جواب ميداد که قانون راعوض کنيداستال . امتيازی راندارممن حق واگذاری چنيـن

ارتـش سرخ خاک ايران راتـرک  روشن نشـود؛) شوروی( تکليف دادن امتيازنـفت شـمابه ما قوام نـوشت که تا
 )استالين روزولت؛ چرچيل؛( اين درست مقارن بود با آخـريـن روزمهلـتی که درکنفرانس تهـران .نخواهدکـرد

 آخرين روزی که قوام ازمذاکره بـااسـتالين خسـته و و  خـروج نيـروهای سـه کشـورتعييـن شده بود؛ بــرای
بـه استالين  »ترومن« بـه نام پيـام »بـرگ برنده ای «بهيـچيک ازهمراهانـش نميـگفت که اما .مايـوس شده بود

ومحـرمانه به کاردارسفارت آمـريکا  ـدمـاده مراجعـت بايـران شآشــکست خـورده " پـس ظاهرا .دسـت دارد در
 .اشـاره کردکه پيـام رابه اسـتالين بـرسـان

 
ايـن  .مـذاکرات بـه راه افـتاد ديـگر بـار. قـوام خواسـت که دربـازگشـت عجلـه نکنـد اسـتاليـن از فـردای آنـروز

نتيجـه اينکه بجای  .ک مترجـممولوتـف وقـوام وي جلسـه ای بسيارفشـرده؛ يعنی بـاحضـوراسـتالين؛ در بار
 .يـک شـرکت مختـلط برای استخراج وفـروش نفت دادن امتيــاز؛ يـا گرفتن و

 
که سفيرشوروی بـااختيـار تـام ازطرف اسـتالين به  نيـزقرارشـد و تاريخ قطعی خـروج ارتش سـرخ معلوم گـرديد

 .حـث وتـوافق الزم بعمـل آيـدب قوام درباره جزئيات تاسيس شـرکت مـزبور با  و تهران بيايد
چيـزی  ازآنچه که دردل وخاطرش برای فريب دادن  روسـها پنهان کرده بود؛ .قــوام فاتحـانـه به تهران برگشت

فتـح اش  .قوام فاتح برگشت اما فتح اش درتوافـق راجع به شـرکت مختلط خالصـه نميشد .حتی به شاه .نگفت
 .ـدش دردسـت خـودشاينها بـود وکلي از  باالتر چيزی

 
 اينکه سـرانجـام توافقنامه تا ترتيب داد قـوام جلسات مکرر با  آمـد وجديـد شوروی سـادچيکـف سفير

 .روز خـروج ارتش سرخ دهــم فـرورديـن و اعـالم شـد؛» قوام سادچيکف؛«



 وحسـودان اش گره بر گفتنـد و مخالفيـن احسنت ها هـواخواهان قـوام شاديـهاکردند؛ .مـردم خـوشحال شـدند
که پدرش  ١٣٠۴ که ازسال» لقب« .شـاه هم لقـب جنـاب اشـرف به قـوام داد .گرفتند ايرادهـا و  زدنـد ابـرو
قبـل  کـه سالـها بيست ويکسال بکسی داده شد بعداز قـاموس حکومـت ايران حـذف کرده بود؛ شاه آنــرا از رضا
آوردن  و داســتان بازيـگری قـوام باتوده ايـها؛. ه رياست کرده بـودرضاشا بر ماهـی باسمت رئيس الوزراء چند

انگليس ها که غائلـه  تفاهـم با او؛ دعوت ازپيشـه وری وگفتگوی با  ای در کابيـنه اش ؛رجال تـوده از سـه نفر
 .زايـران رفـتارتـش سـرخ ا. وانـجام انتخابـات مجلس ازتالشهای ماهرانه اوبود جنـوب را راه انداخته بودند؛

 .روهی شـان ماندنـدوگـرفتارگـرديدندگـ. دسـته اش فـرارکـردنـد دار  و پيشـه وری
 

طـرحی مبنـی  تا  شرکت مختلط رابمجلس بردومحرمانه به يکی ازنمايندگان مـاموريت داد؛قـوام اليـحه تشکيـل
 .ونماينـده مـزبورآنـرابمجلـس داد اصالح؛ آن طرح حاضرشـد قـوام محرمانـه آنرا .بر رد آن اليحه حاضرکند

 .قـوام رای کافـی نيـاورد؛ ومعـزول وخـانه نشـين گـرديـد )قـوام برای تاسيـس شـرکت طـرح رد پيشـنهاد(
وانگشـت تعجـب  مـو به مـوشـرح داد حافـظی ازمجـلس باکمـال صراحـت نقشـه وبـرنـامه اش را خدا مـوقع  در
 .دهـانها گـذارد بر
 
 .ارنجات آذربايـجان هـوش وبازيـگری قـوام سـهمی داشـت؛ بـرابـر ســهم تـرومن رئيس جمهوری آمريکاکـ در

 .اشـراف بازی های گذشته اش راجبـران کرد و انجـام ايـن خدمت واقعــی؛ بســياری ازتنـدی هـا قـوام با
ـا بــدون شـک اودرپيــش خـويـش ـل نيامـد وقـدرخـدمت اش شـناخته نشــد؛ امـمقـدردانـی الزم بع او از

 .سـرافـرازبـود
 
 


