
به قوام انتخاب شده بودند، حاضر به استعفا نشد و براي 
تثبيت موقعيت خود و هم براي نش��ان دادن جايگاه 
خود به دربار، از مجلس درخواست رأي اعتماد كرد. در 
اين ايام، برخي از مطبوعات، انتقاد از قوام را در دستور 
كار خود قرار دادند و به او تاختند و حتي نس��بت هاي 
نارواي اخالقي را سزاوار او دانستند. عالوه بر مطبوعات، 
نمايندگاني هم در مجلس بودند كه با سياست هاي قوام 
مخالف بودند و در برابر تقاضاي قوام، از مخالفت خود 
دريغ نكردند. از اين رو قوام، برخالف انتظار، موفق به 
كسب رأي الزم نشد و در پايان سال 1366 پس از دو 
س��ال، از صدارت كنار رفت. اين همان فرجام دلخواه 
محمدرضا و اشرف در ستيز و مبارزه با قوام بود؛ فرجام 
يك جنگ قدرت كه طرفين آن بيش از مصالح ملت، به 

دوام و اقتدار خود مي انديشيدند. 
  طنزي ب�ا عن�وان: خيرخواهي اش�رف براي 

فوزيه!
در روزهايي كه اشرف، سرگرم زورآزمايي با نخست وزير 
باتجربه اي به نام قوام بود، از رقابتي زنانه در دربار هم 
غاف��ل نماند. او در اس��تيال و نفوذ خود بر ش��اه، حتي 
قادر به تحمل مانعي قابل گذر به ن��ام فوزيه نيز نبود. 
پس همدست با مادر خود، تاج الملوك، اين عروس از 
مصر آمده را چندان راحت نگذاش��ت و ايام را بر او تلخ 
كرد. فوزيه، به داليل گوناگون��ي از اينكه ملكه  يكي از 
امپراتوري هاي شرق است، خوشحال نبود و از زندگي 
يكنواخت و بي تنوع درباري دلزده و خسته بود. با اين 
همه به وجود دخترش، شهناز، براي تداوم زندگاني اش 
دل خوش كرده بود و هم به دليل احس��اس محبت به 

شاه، انگيزه اي براي ماندن در ايران يافته بود. 
اما برعكس، محمدرضا همس��ري وفادار براي او نبود. 
خبردار ش��دن فوزيه از بي وفايي ش��اه و مطلع شدن 
از خيانت ه��اي وي كافي ب��ود تا آخري��ن انگيزه هاي 
ماندن فوزي��ه را از او بگيرد و او را رهس��پار مصر كند. 
بنابراين وقتي خب��ر ارتباط محمدرضا ب��ا زني به نام 
مهري ديوساالر به فوزيه رسيد، او لب از هرچه سخن 
بست و بار س��فر بس��ت و راه قاهره را در پيش گرفت 
تا ش��ايد بتواند در جمع خانواده خ��ود، دربار پهلوي 
را با هم��ه س��ختي ها و بي وفايي هايش، ب��راي مدتي 
هرچند كم از ياد ببرد؛ اما سفر او چندان طوالني نشد 
و به ايران بازگش��ت. پس از برگشت به ايران، فوزيه به 

انتقام گرفتن از شوهر بي وفايش انديشه كرد. او نيز از 
ميان افرادي ك��ه در كاخ به روي آنها ب��از بود، جواني 
خوش سيما به نام تقي امامي را كه با اشرف نيز مدتي 
روابط عاشقانه داشت، برگزيد و رشته عفاف خود را پاره 
كرد. اين بي وفايي بر محمدرضا پوشيده نماند، اما در 
برابر اين خبر، از قدرت  ش��اهانه محمدرضا جز صدور 
يك دستور، كاري ديگر ساخته نبود: »امامي را به كاخ 
راه ندهيد!« اين فرمان تند، براي فوزيه مفهومي ديگر 
داشت. او از اين دستور شاه دريافت كه حكايت عشق 
او برمال شده است. بنابراين ديگر اين كاخ سلطنتي را 
جاي ماندن براي خود نديد و تدارك سفري مجدد به 
مصر را چاره كار دانست. پس تنها دخترش، شهناز، را 
تنها گذاشت و راهي قاهره شد، اما اين بار سفر او كوتاه 
نبود و به اندازه اي طول كشيد كه محمدرضا را بي قرار 
كرد و پيام هاي شاه و دخالت خانواده فوزيه، او را بر آن 
داشت كه رس��وايي خود را فراموش كند و به بازگشت 
به ايران فكر كند؛ اما دريافت نامه اي از ايران، پاي او را 
در راه بازگشت به ايران سست كرد؛ نامه اي كه دست 
پنهان اشرف در آن آشكار بود. اش��رف مي توانست با 
زمينه چيني جدايي فوزيه از ش��اه، ب��راي محمدرضا 
همسري برگزيند كه قبل از همه، خواسته هاي اشرف 
را برآورده كند. اين راهي مطمئن بود كه نفوذ اشرف را 

در شاه به اوج خود مي رساند. 
  نامه اي براي گسستن رشته يك پيوند

بنابراين، اشرف فرصت را غنيمت دانست و نامه اي را 
با امضاي »خيرخواه شما« به زبان فرانسه تنظيم كرد 
و در آن فوزيه را از تصميم اطرافيان ش��اه و درباريان 
به مسموم كردن و قتل او ترس��اند. رساندن بي سر و 
صدا و پنهاني اين نامه به فوزيه در مصر كار آس��اني 
نبود. به همين دليل به همسر حسين عالء وعده داد 
كه با جدايي شاه و فوزيه، دخترش ايران را به عقد شاه 
درخواهد آورد. به اين اميد، همس��ر حسين عالء در 
سفر خويش به مصر اين نامه را به فوزيه رساند. رؤيت 
اين نامه توسط فوزيه جز از تن درآوردن رخت شاهانه 
و درباري ايران مفهومي ديگر نداشت. سيالب اشك 
و ش��دت اندوه و غم براي فوزيه، ارمغ��ان اين نامه از 
ايران بود. پس از آن، فوزيه ديگر چشم از ايران كند و 
انديشه سفر به ايران را از ياد برد. از همين ايام روزگار 
بي قراري شاه فرا رسيد و سيل نامه ها و تلگراف ها بود 

كه با امضاي محمدرضا و شهناز راهي قاهره مي شد، 
اما بي جواب مي ماند. اقدام هاي سياسي سفير ايران 
و مصر و شخصيت هاي سياسي هم راه به جايي نبرد. 
س��فر ملكه ايران به مصر و تالش هاي نافرجام شاه و 
نمايندگانش براي بازگرداندن فوزيه به ايران دو سال 
طول كشيد. حتي وعده شاه به اخراج مادر و خواهرش 
از دربار نيز بيهوده ب��ود و طالق، كمترين چيزي بود 
كه فوزيه و پس از او برادر تاجدارش، ملك فاروق، به 

آن راضي مي شدند. 
اين موضع دربار مصر، شاه را به اندازه اي نگران كرد كه 
حتي بي توجه به تاج و تخت خود، رفتاري سخيفانه در 
پيش گرفت تا شايد بتواند ورق روزگار بد زناشويي خود 
را برگرداند. آخرين نامه هاي محمدرضا به دربار مصر 
بيشتر به گزارش يك زيردست به مافوق شباهت دارد 

تا نامه اي به همتاي خود در كشور ديگر:
»عشق و عالقه من به خواهر شما به قدري شناخته 
شده كه نيازي به تأكيد ندارد... به يقين، اعليحضرت 
به خوبي در جريان هستند كه بعد از وقايع 1320... 
چقدر درگير ام��ور مملكتي بودم و تا چ��ه اندازه به 
همكاري نياز داشتم... روزي نبود كه به موقع در كاخ 
نبوده باشم و غذا را با ايشان صرف نكرده باشم. بايد 
بگويم كه هميشه س��اعت 9 به منزل مي آمدم و جز 
در موارد استثنايي دير نمي كردم. در مورد سالمتي 
عليا حض��رت ملكه بايد اذعان كنم ك��ه در اين مورد 
من تقصيري نداشتم... من هميشه با ايشان بهترين 
برخورد را داشتم و اين او بود كه به سردي با من رفتار 
مي كرد. او هي��چ گاه مرا در كاره��اي مملكتي ياري 

نمي كرد...«
تالش هاي هيچ يك از واس��طه هاي ش��اه در رضايت 
فوزيه براي بازگش��ت به ايران ثمري در پي نداشت و 
مرغ وحش��ي دل فوزيه ز بامي كه برخاسته بود، هرگز 
ننشست. پايان همه  اين تالش هاي سه ساله، اطالعيه 
»طالق فوزيه« بود كه از سوي وزارت دربار در تاريخ 24 
مهر 1327 ش/16 اكتب��ر1948م از راديو و تلويزيون 
پخش شد و اين همان چيزي بود كه اشرف به آن نياز 
داش��ت. وقتي خبر طالق منتشر ش��د، محمدرضا به 
سختي مي گريست. درس��ت در همان زمان در خارج 
از مرزهاي ايران دختر بخت دوشيزه اي به نام ثريا، در 

انتظار روزهاي شيرين و زودرس قهقهه مي زد!
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اشرف در ماجرای اختالف برادرش و 
فوزيه فواد،  فرصت را غنيمت دانست 
و نامه اي را با امضاي »خيرخواه شما« 
به زبان فرانس�ه تنظيم كرد و در آن 
فوزيه را از تصميم اطرافيان ش�اه و 
درباريان به مس�موم ك�ردن و قتل 
او ترساند. رساندن بي س�ر و صدا و 
پنهاني اين نامه به فوزيه در مصر كار 
آساني نبود. به همين دليل به همسر 
حس�ين عالء وعده داد كه با جدايي 
ش�اه و فوزيه، دخترش اي�ران را به 
عقد شاه درخواهد آورد. به اين اميد، 
همسر حسين عالء در سفر خويش به 

مصر اين نامه را به فوزيه رساند

با گس�ترش اقتدار  احمد ق�وام، رفته 
رفت�ه عرصه بر اش�رف تنگ ش�د. به 
همين منظور س�عي كرد نظر برخي از 
وزراي كابينه وی را به خود جلب كند. 
عبدالحسين هژير، وزير اقتصاد كابينه 
احمد قوام، وزيري بود كه به اشرف روي 
خوش نشان مي داد. هژير نيز همچون 
قوام از افراد تحت نفوذ انگليسي ها بود 
و در تقسيم قدرت دربار پهلوي، همواره 
سهمي در حد وزارت، نصيب او مي شد
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حال و احوال اشرف پهلوي در ساليان آغازين سلطنت همزاد خويش

عقده دخالت در همه چیز!

   محمدرضا كائيني
اث��ر تاريخ��ي-

هش��ي  و پژ
»قلمرو انديش��ه 
آل احم��د« در 
زمره آثاري است 
ك��ه در دهه 60، 
درباره زندگينامه 
نويس��نده نامدار 
معاص��ر زنده ياد 
جالل آل احمد نشر يافته است. اين پژوهش 
ك��ه از س��وي انتش��ارات دانش��گاه تهران 
نش��ر يافته، مقدم��ه اي به قلم دكتر س��يد 
محمدمهدي جعفري رياست وقت اين نشر 

دارد كه شمه اي از آن به قرار ذيل است:
»غوغاي جنگ  جهاني دوم برخاسته، كشتار 
و ويران كردن و آتش زدن و نابودي همه  جا 
را دربرگرفته بود. ببر بادكنكي ايران ناگهان 
به وسيله بادكننده اش تهي ش��د و از ايران 
اخراج گرديد. فضاي سياس��ي باز شد. غول 
از برابر جريان آب چش��مه بركنار و سيالن 
آب به سوي تش��نگان برقرار گرديد. خرس 
س��ياه قطب ش��مال و كفتار  پير دشت هاي 
غرب به ميدان آمدند و به جوالن پرداختند. 
عقده زبان ها برگش��اد و قلم ها به راه افتاد و 
سخنوران بگفتند و نويسندگان برآشفتند. 
جوان هاي مس��لمان كه پناهگاه استواري 
نداش��تند و طبع س��ركش آنان به مسائل 
سطحي و كهنه، و شيوه هاي تبليغ فرسوده و 
دفع كننده راضي نمي شد، به پناهگاه هاي به 
ظاهر استوار، و در باطن بي قرار، پناه جستند 
و زبان و قلم و مغز و احس��اس خ��ود را در 
اختيار گذاشتند. ازجمله آنان آل احمد كه 
از جمع مسلمانان س��نتي بيرون رفت و به 

توده اي ها پيوست. 
ايران در تالطم عقايد و ادبيات و سياست و 
انديشه چنان گرفتار بود كه هيچ كس خود 
نمي توانس��ت به آزادي و با فراغ بال مسير 

خود را انتخاب و هدفي را دنبال كند. 

از شمال تا جنوب و از ش��رق تا غرب ايران 
زير سم ستوران متفقين و گروه هاي وابسته 
بدان ها پايمال بود. قضيه آذربايجان و مسئله 
جداس��ازي آن قطعه از ايران زنگ خطري 
براي همه انديش��مندان بود. در حزب توده 
هم ش��كاف و جدايي پيش آمد. همان گونه 
كه آندره  ژيد و ع��ده اي از متفكران اروپايي 
با ديدار از بهش��ت موعودش��ان شوروي، به 
فساد شديد و ديكتاتوري استاليني پي برده 
از سازمان حزب كمونيست كشورهاي خود 
كنار رفتند، آل احمد نيز همراه با عده اي از 
رفقا، در عين انتقاد داشتن به ماركسيسم و 
سوسياليسم، از حزب  توده و بازي هايش جدا 

شدند و راهي ديگر در پيش گرفتند. 
آل احم��د پ��س از آن راه، راه ه��اي ديگر را 
هم تجربه كرد و س��رانجام همه را كوره راه 
و بيراه��ه و بن بس��ت ديد و پ��س از تجربه 
ك��ردن غرب زدگ��ي)1341(، كارنام��ه 
سه سال)1341( و ارزيابي شتابزده)1343( 
و شايد تجربه هاي فراوان دروني و بيروني، 
و دي��دن نهضت م��ردم مس��لمان ايران در 
خردادم��اه1342، به اس��الم بازگش��ت، و 
به  عش��رت آباد  -كه در آن روزه��ا آيت اهلل 
طالقان��ي و دوس��تان هم رزم��ش را در آن 
جا محاكم��ه مي كردند- رف��ت و با آيت اهلل 
طالقاني، همش��هري و خوي��ش و قومش، 
خداحافظي كرد كه مي خواهد به حج برود. 
و گويي با زبان بي زباني مژده اين بازگش��ت 
را به او مي داد: »و خداحافظي و ماچ و بوسه 
و چه ش��ادي هاي بدرقه كنن��دگان! خيال 
مي كردند بره گمش��ده به گله بازگش��ته. و 
دوتا از دوس��تان، با خنده هاي معني دار بر 
لب، ك��ه يعني »اين ديگر چه كلكي اس��ت 
كه فالني مي زند...« غافل از اينكه نه كلكي 
بود نه گل��ه اي. بلكه مفر ديگ��ري بود. و آن 
بره گمش��ده حاال بدل به بز گري ش��ده كه 
مي خواهد خودش را بيشتر گم كند.«]خسي 

در ميقات، ص10[. 
آري آن فرار كرده از ارتجاع، به اسالمي كه 

آرزو داشت، و 20 س��ال قبل، بدان نرسيده 
بود، برمي گشت. افس��وس كه باز هم نديد، 
سه چهار س��ال بيش از اين تجربه نگذشته 
بود كه در سال 1348، در شمال، ظاهراً به 
علت بيماري قلبي، قلبش كه تالطم دريا بود 

به ساحل آرامش رسيد... 
آل احمد در ادبيات صاحب س��بك است و 
تحولي در گفتار و نوش��تار به وج��ود آورد. 
گرچه خلق��ي خواس��تند از او تقليد كنند، 
اما برباد رفتند و نتوانس��تند، زيرا »سبك و 

خداوند سبك يكيست.«
ويژگي ديگر او تسليم در برابر حقيقت بود. 
نمونه ه��اي فراواني دارد، كه اي��ن گفتار را 
مجال بيانش نيست، اما باالترين نمونه همان 

بازگشت به خويش است.« 
 قاسم صافي گلپايگاني نويسنده اثر نيز در 
ديباچه خويش بر اي��ن پژوهش، زمينه ها و 
چند و چون نگارش كتاب خود را اينگونه به 

شرح نشسته است:
»از لوازم ش��ناخت فرهنگ ه��ر جامعه اي، 
ش��ناخت اس��توانه هاي فك��ري و قله هاي 
فرهنگ��ي يعن��ي انس��ان هاي انديش��مند 
فرهنگ س��از آن جامعه اس��ت، ك��ه راه به 
نش��انه هاي روش��ن آنس��ت كه از بي راهه 
شناخته مي ش��ود. يكي از آن اس��توانه ها، 
ش��ادروان جالل  آل احمد است كه در دفتر 
حاض��ر، كلياتي از مرام و قلم او در س��احت 
تحقيق و آداب نوش��تن مطرح است. قصد 
نقد و بررس��ي كلي و ارزشيابي شخصيت او 
نيست يا پرداختن به ش��رح حال او، كه در 
بسياري نوشته ها از او يا درباره او نقل شده 
است. چه گوشه و زواياي روح و فكر كسي را 
كنجكاوي كردن و بيرون كشيدن و آخرين 
حرف را درباره او زدن كار ساده اي نيست و 
كار هر كس هم نيست. كس��ي كه تنقيد از 
كسي مي كند بايد از او اجلي و باالتر باشد و 
بتواند با احاطه كامل، موضوع را درك كند. 
اين جسارت، كار يك يا چند نفر روانشناس 
و جامعه ش��ناس حقيقت بي��ن و واقع نگار و 

اهل درد است كه تجزيه و تحليلي از او بكند 
-تربيت اوليه او را بفهمد- زندگي و محيط 
او و تضادهاي فكري او را بشناس��د، مقاطع 
زندگي و تحول انديشه و رفتار او را در طول 
عمرش مطالع��ه كند كه به كجا كش��انيده 
شده اس��ت. بعد قضاوت كلي از او و دوره او 
بنمايد و جايگاهش را مشخص سازد. رسم 
است كه ش��خصيت هاي ارزنده را محققين 
پرده برداري و معرفي مي كنند و در معرفي 
الزم نيس��ت موافق و مخالف داشته باشد و 
كافي است كه بدانيم او حرف هايي تازه دارد 
يا سعي كرده حقيقت را از مجاز و اهل صدق 
را از اهل ريا جدا كند يا افكار را از قالب هاي 
سنتي بيرون بياورد و مردم را تحرك دهد و 
جامعه را پويا س��ازد و به هر حال در سلسله 
 محييان قرار گيرد و اين خاصيت انسان هاي 
متفكر متحولي اس��ت كه با داشتن انقالب 
فكري و روحي  شان در هر جامعه اي آنان را 
محترم مي دارند و وجودشان مغتنم است. 

ذكر اين نكته، ضروری به نظر مي رس��د كه 
آش��نايي نگارنده با آل احمد در س��ال هاي 
آخر عمر اوس��ت كه پخته ترين ايام زندگي 
او را تش��كيل مي داد و لذا آنچ��ه درباره او 
در صفحات آتي به نظ��ر خوانندگان گرامي 
مي رسد غالباً مربوط به همين ايام است و هم 
حاصل مطالعه آثار اوست كه با وجود فشار 
آن روزگار بر اهل قلم، آن مقدار اثر و نوشته 
و خاطره از او باقي مانده است كه از روي آن 

بتوان او را شناخت و حرف هايش را شنيد. 
به هر حال موضوع اصلي اين دفتر، پرداختي 
از مقام قلم در دست آل احمد است و شامل 
مطالب اجمالي است كه پرده برداري از برخي 
ارزش هاي حقيقي آن مرحوم دارد. و چون 
در اين مق��ام، آل احمد در رابط��ه با آثارش 
تحليل بيشتري مي طلبد، مطالبي ديگر از 
جمله زبان نثر و انديشه و هنر و شخصيت او 
و معرفي يكي دو اثرش افزوده گش��ت و هم 
كتاب شناسي كوتاهي از نوشته ها درباره او 

در مطبوعات.«

نظري بر اثر تاريخي- تحليلي »قلمرو انديشه آل احمد«

در ميقات خسي شد و در ادبيات كسي
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  احمدرضا صدري
بررس�ي ادوار گوناگون حي�ات سياس�ي و اجتماعي 
اش�رف پهل�وي ب�ه مثاب�ه يك�ي از ش�اخص ترين 
نمادهاي ق�درت در رژيم گذش�ته، هم�اره در كانون 
توجه صفح�ه تاريخ »ج�وان« بوده اس�ت. در مقالي 
ك�ه هم اين�ك پي�ش روي شماس�ت، نق�ش هم�زاد 
محمدرض�ا پهلوي در آغازين س�اليان س�لطنت وي 
تا ط�الق ش�اه از فوزيه ف�ؤاد م�ورد بازخوان�ي قرار 
گرفته اس�ت. اميد آنكه در آس�تانه چهلمين سالروز 
انق�الب ش�كوهمند اس�المي مفي�د و مقب�ول آيد. 

   
  دولت مس�تعجل دولت ه�ا در آغازين س�اليان 

سلطنت محمدرضا پهلوي 
در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي در طي سال هاي1320 
و بعد از آن، نخست وزيرهاي متعددي زمام امور را به دست 
گرفتند، اما اوضاع سياسي ايران، دولت آنها را مستعجل 
كرده بود؛ فروغي، سهيلي، قوام، بيات، حكيمي و صدر از 
جمله آن نخس��ت وزيرها بودند و به جز احمد قوام و علي 
سهيلي، جامه صدارت بر اندام آنان بيشتر از يك سال دوام 
نياورد. برخي از اين افراد مث��ل ابراهيم حكيمي و احمد 
قوام طي اين چهار س��ال، در دو دوره متن��اوب به عنوان 

نخست وزير منصوب شدند. 
در اين ميان احمد قوام مشهور به قوام السلطنه ويژگي هاي 
ديگري داشت. او در سياست، مردي مجرب بود و دوران 
سياس��ي رضاش��اه را نيز از س��ر گذرانده ب��ود و در دوره 
محمدرضا س��ه بار بر كرسي نخس��ت وزيري ايران تكيه 
زد. ابتدا در س��ال1321 از ماه دوم تابستان تا دومين ماه 
زمستان، نخست وزيري را تجربه كرد. پس از آن سه سال 
در خ��ارج از گود سياس��ت، روزگار گذران��د و مجدداً در 
بهمن 1324 به صدارت نشست و اين بار حدوداً دو سال 
بر اين مسند تكيه زد و س��رانجام در 25 تير 1331 براي 
س��ومين بار، كس��وت صدارت را به تن كرد؛ اما اين دوره 
نخست وزيري او پنج روز بيشتر طول نكشيد و در همين 

چند روز، طعم قدرت و سقوط را چشيد. 
  شاه و خاندان س�لطنت در دوران صدارت احمد 

قوام
قوام در دوره دوم نخس��ت وزيري خود، پادش��اه جوان 
ايران را آنقدر قابل توجه نمي ديد كه در امور مملكتي با 
او مشورت كند و نظر او را جويا ش��ود. اين اقتدار قوام نه 
تنها چندان به كام محمدرضا گ��وارا نبود بلكه اطرافيان 
وي از جمله اشرف را نگران كرده بود. آنها از اين مسئله 
در هراس بودند كه نكند قوام با اس��تفاده از اقتدار خود، 
ميدان را از پادشاه ِ بي تجربه ايران بربايد و تاج و تختش را 
متزلزل كند. اين نگراني شاه و دربار را از جهات ديگري 
هم توجيه مي كرد؛ از يك طرف قوام چند سالي از ميدان 
سياس��ت كناره گرفته بود ولي مطبوعات و مردم هنوز 
مديريت و كارداني او را به ياد داش��تند. همين امر سبب 
ش��د تا او بتواند در ميان مردم و مطبوعات، محبوبيتي 
چشمگير به دست آورد. اگر شاه در سال 1324 و مجلس 
به او رو آورد و مجدداً به نخست وزيري او تن داد، بي شك 
به محبوبي��ت او در بين مردم توجه داش��ت. وانگهي در 
سال 1324 كه جنگ  جهاني دوم به پايان رسيد، ايران 
دست به گريبان مسئله اي ديگر شد. گذشته از كردستان 
كه اع��الم خودمختاري ك��رده بود و البته كنترل ش��د، 
آذربايجان، كانون توجه همه ايرانيان شد. در اين منطقه 
با رهبري فردي كمونيست به نام سيد جعفر پيشه وري 
و با حمايت ارتش سرخ، كوس تجزيه طلبي سر داده شد. 
تشكيل »جمهوري خودمختار آذربايجان« رسماً اعالم 
شد. اين واقعه، ش��اه خام ايران را به شدت مضطرب كرد 
و خطوط ترس را در چهره  او نمايان ساخت. بنابراين به 
جس��ت وجوي مردي پرداخت كه براي مهار اين واقعه 
و هم براي حف��ظ تاج و تختش، چاره اي انديش��ه كند و 
تدبيري كارس��از از خود نش��ان دهد. پس بي درنگ به 
سراغ قوام، اين سياستمدار70 ساله رفت و دست نياز و 
كمك خواهي به سوي او دراز كرد تا بتواند اين روزگاران 

سخت را هم از سر بگذراند. 
فرو نشستن واقعه آذربايجان در روزهاي قدرت قوام )سال 
1325( -اگرچه با كمك امريكا- به افزايش محبوبيت قوام 
كمك كرد، اما محمدرضا را شادمان نكرد. او از روزگاري 
مي ترس��يد كه قوام، تمام��ي س��لطنت و حكومتش را با 
بهره گيري از سياست و كارداني و محبوبيتش تسخير كند. 
پس به وسوسه  و تحريك اطرافيان و اشرف، در پي چاره اي 
بود كه صدارت را از قوام بازستاند. او راه هاي گوناگوني را 
براي بركناري بي س��ر و صداي قوام آزمود. از جمله اينكه 
شخصي به نام احمدعلي سپهر، مش��هور به مورخ الدوله 
را وارد كابينه قوام كرد تا پ��س از مدتي او را به جاي قوام 
بنشاند كه البته قوام اين سياست محمدرضا را دريافت و 

سپهر را بركنار و تبعيد كرد. 
  تنگ شدن عرصه بر اش�رف در دوران صدارت 

قوام
عالوه بر محمدرضا، اش��رف ني��ز روزگاري خوش در ايام 
صدارت قوام نداشت. با گس��ترش اقتدار قوام، رفته رفته 
عرصه بر اش��رف تنگ ش��د. به همين منظور سعي كرد 
نظر برخ��ي از وزراي كابين��ه قوام را به خ��ود جلب كند. 
عبدالحسين هژير، وزير اقتصاد كابينه احمد قوام، وزيري 
بود كه به اش��رف روي خوش نش��ان م��ي داد. هژير نيز 
همچون قوام از افراد تحت نفوذ انگليسي ها بود و در تقسيم 
قدرت دربار پهلوي، همواره سهمي در حد وزارت، نصيب 
او مي ش��د. او از افراد مورد اعتماد محمدرضا و از دوستان 
نزديك و صميمي اشرف بود. عالوه بر هژير، دكتر منوچهر 
اقبال، وزير بهداري كابينه قوام، وزير ديگري بود كه اشرف 
براي دخالت در امور سياسي، توجه به او را مناسب ديد و به 
او رو آورد و سعي كرد از طريق او خواسته هاي خود را عملي 
كند، اما با اين همه، قوام مانع غيرقابل گذري بود. از يك 
طرف او به دليل بي تجربگي و جواني محمدرضا، چندان 
مايل نبود در تصميم هاي خود نظريات شاه را جست وجو 
كند و از طرف ديگر فردي نبود كه دس��ت هر كسي را در 
سياست باز گذارد و همه را در تصميم گيري كشور دخيل 
كند يا اينكه از توصيه ها و اعم��ال نظرهاي مداخله گرانه  
اطرافيان شاه، به ويژه اش��رف فرمانبرداري كند. همه اين 
امور سبب شد تا از قوام درخواست شود كه استعفاي خود 
را اعالم كند، اما قوام با دلگرمي از پش��تيباني مجلس كه 
تعداد قابل توجهي از نمايندگان آن از ميان حزب وابسته 
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