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دهه  .20احمد قوام در دفتر نخستوزیری

«رضانام» چگونه به «رضاخان»
مبدل گشت!

روایت یک برکشیدگی!
شاهد توحیدی
بیتردی��د اث��ر
تاریخی پژوهشی
«از رضان��ام ت��ا
رضاخان» ،یکی از
شاخصترین آثار
در موضوع خویش
است .این اثر توسط
هدایتاهلل بهبودی
تألی��ف ش��ده و
مؤسسه مطالعات
و پژوهشه��ای
سیاسی ،آن را منتشر ساخته است .ناشر در دیباچه
خویش بر این اثر ،بر این نکات تأکید ورزیده اس��ت:
«به قدرت رسیدن رضاشاه ،برای ایران فاجعه بود .با
رضاشاه مشروطیت در ایران ،بالمره برچیده و استبداد
بازسازی شد! اندوهبارتر اینکه محلَلهای فکری این
فاجعه ،و سپس پادوهای استبداد ،نخبگانی بودند که
چه بس��ا خود آنها ،به مراتب الیقتر از رضاخان برای
منصب حکمرانی بر کشورش��ان بودند .این پرسش
هماره در حافظه تاریخی مردم این س��رزمین مطرح
اس��ت ،که چرا روش��نفکران پس از منحرف کردن
انقالب مش��روطه و تبدیل آن به بحران مشروطیت،
چاره کار را در استبداد منور دیدند؟ استبدادی که آمد،
اما منور نبود و حاصلش ،جز تباهی و فساد و اختناق
و از میان رفتن امنیت فردی و اجتماعی ،چیزی نبود.
بیش از چهار سال سلطه غیررسمی یک نظامی پس
از کودتا و سپس  16سال سلطنت همو ،جان و مال و
ناموس و امنیت تمام مردم ایران را ،به خطر انداخت
و کسی را یارای نفس کشیدن نبود ،تا آنجا که حلقه
یاران اولیهاش نیز ،شامل این قتلها و تعرضها شدند.
از خطا و خیانت غربزدگان عصر مشروطه و رضاخان
شگفتانگیزتر ،تالش شبانهروزی و هیاهوی فراوان
این روزگار در فضای مجازی ،در سایه سنگین ابرهای
سیاه اغفال و اغوا ،از س��وی برخی قلم به دستهایی
است ،که بیسند ادعا میکنند و نامعتبر مینویسند و
از سر لجاجت ،سعی دارند رضاشاه را قهرمانی ملی جا
س
ن «بسترهای تأسی 
بزنند! پیش از این در آثاری چو 

پ�س از قی�ام  30تی�ر  1331و نفرت
عموم�ی از احم�د ق�وام ،ب�ه عنوان
برکشیده دربار و انگلستان ،محاکمه او
امری بدیهی و محتوم به نظر میرسید.
با این همه پس از س�پری شدن مدتی
از این کشتار ،دس�تی نامرئی ،او را از
عقوبتهای مربوط به این رخداد ،حفظ
کرد! به عقیده بسیاری از تحلیلگران،
این دست متعلق به دکتر مصدق بود،
که نهایتاً مانع تعقیب او ش�د! درباره
عللاینممانعت،گمانههامتفاوتاست

داستان پرفراز و نشیب تعقیب قضایی احمد قوام ،پس از قیام  30تیر 1331

مصدق حق خویشاوندی
با قوام را ادا کرد!

رضاخان میرپنج ،به هنگام کودتای 1299

محمدرضا کائینی

پس از قیام  30تی�ر  1331و نفرت عمومی از احمد
قوام به عنوان برکشیده دربار و انگلستان ،محاکمه
او امری بدیه�ی و محتوم به نظر میرس�ید .با این
همه پس از س�پری ش�دن مدتی از این کش�تار،
دس�تی نامرئ�ی ،او را از عقوبته�ای مرب�وط
به این رخ�داد ،حفظ ک�رد .به عقیده بس�یاری از
تحلیلگ�ران ،این دس�ت متعلق ب�ه دکتر مصدق
بود که نهایتاً مانع تعقیب او ش�د! درباره علل این
ممانعت ،گمانهها متفاوت است .در مقال پیآمده،
تالش ش�ده اس�ت تا با خوانش تحلیلی پارهای از
دیدگاهها ،ابعاد این مقوله بیش�تر روش�ن ش�ود.
دیدگاههای مورد اس�تناد ،در گفت و شنود با این
قلم ابراز ش�ده اس�ت .امید آنک�ه تاریخپژوهان
معاصر و عموم عالقهمندان را ،مفید و مقبول آید.

خانوادههای ش�هدای  30تیر ،تنه�ا به خانه
آیتاهلل کاشانی راه داشتند!
زندهیاد پروفس��ور احمد خلیلی ،خواهرزاده آیتاهلل
سیدابوالقاسم کاشانی و از فعاالن نهضت ملی ایران به
شمار میرفت .وی که در برخی کمیسیونهای مجلس
شورای ملی به عنوان منشی اشتغال داشت ،از نزدیک
شاهد فعل و انفعاالت مربوط به تعقیب قضایی احمد
قوام بود .او بر این باور است که دکتر مصدق ،حتی با
باور به اینکه قوامالسلطنه در کشتارهای  30تیر نقشی
نداشته اس��ت ،باید اجازه میداد که قوام مورد پیگرد
قرار گیرد ،تا ابعاد واقعی رویداد  30تیر ،روشن شود:
«پس از  30تی��ر ،خانوادههای ش��هدای  30تیر دائم
پیش آقا (مرحوم آیتاهلل کاشانی) بودند ،چون مصدق
را كسی نمیتوانست ببیند! او دائم زیر پتو بود و دربان
و نگهبان هم داشت و به این آس��انیها نمیشد به او
دسترسی پیدا كرد و مردم هم بهناچار ،میآمدند پیش
آقا و ناله و نفرینشان را آنجا میكردند! یك پیرمردی
بود ،كه میآمد به مجل��س و گریه میكرد و میگفت
شما با خیال راحت نشستید و مذاكره میكنید و من

بس�ا تاریخپژوهان بر این باورند که دکتر
مصدق به هنگام اس�تعفا ،میدانست که
کاندیدای نخستوزیری پس از استعفای
وی ،احمد قوام است .شانس قوام در این
ب�اره ،از س�یدضیاءالدین طباطبایی نیز
بیش�تر بود .بنابراین او جانشین خویش
پس از استعفا را ،میش�ناخت و در واقع
خود ،پست نخستوزیری را به وی سپرد!

پسرم كشته ش��ده ،چه باید بكنم؟ چه كسی باید به
من كمك كند؟ ...مجلس كمیس��یونی تش��كیل داد
كه رئیس آن دكتر بقایی بود .یكی از اختالفات دكتر
بقایی با مصدق ،س��ر همین قضیه بود .من گاهی در
این كمیس��یون ش��ركت میكردم .پرونده اینها را از
دادگس��تری خواس��تند،نیامد .حتی دو دفعه هم از
دولت سؤال شد كه پروندههای آسیبدیدگان واقعه
30تیر را ،چرا نمیفرستید به كمیسیون؟ اما جوابی
نمیآمد! البته ای��ن یك كار حقوقی پیچیده اس��ت
و به این س��ادگی نمیش��ود حكم داد .باید پروندهها
را دید و بررس��ی كرد .مصدق تص��ور میكرد كه این
كمیس��یون میخواهد در كارهای دولت ،كارشكنی
كند ،در حالی كه ای��ن طور نبود و بای��د به وضعیت
خانواده شهدای  30تیر ،رس��یدگی میشد .اگر این
پروندهها ر و میشد ،مقصران این قضایا معلو م میشد
و احتماالً این به نفع دولت مصدق نبود ،چون باالخره
درست معلوم نشد كه عامل اصلی كشت و كشتار 30
تیر چه كس��ی بود! از  30تیر  1331تا  28مرداد ،32
این پرونده به اندازه ی��ك قدم هم پیش نرفت! قانونی
از مجلس گذش��ته بود كه اموال قوام مصادره شود ،تا
به این افراد دس��تكم غرامت مالی داده شود ولی آن
هم اجرا نشد! به همین دالیل است كه در اواخر دوره
مصدق ،خیلیها به استناد تجربه  30تیر ،معتقد بودند
او خودش میخواس��ت حكومت را به دست زاهدی
بدهد و ت��ا روز آخر ،همه آن بازیه��ا را كرد تا زمینه
را برای تحویل حكومت ب��ه زاهدی فراهم كند! وقتی
دوره مجلس به پایان رسید ،كار كمیسیون  30تیر هم
تمام ش��د و دكتر بقایی هم آمد و فریاد زد نگذاشتند
كاری انجام شود و نش��د! او چندین بار در مجلس در
این باره صحبت كرد و چندی��ن بار هواداران مصدق،
به او حمله كردند كه مملكت گرفتار مشكالت فراوان
اس��ت و تو همه را رها كردی و چسبیدی به چند نفر
كه در حادثهای كشته شدهاند؟ ولی به هر حال آنچه
مسلم اس��ت ،نه تنها قوام محاكمه نش��د بلکه قانون
مصادره اموال او هم معوق ماند! قرار بود از این محل،

غرامتی به بازماندگان  30تیر داده شود ،كه داده نشد!
در یادداشتهای ارسنجانی هم آمده كه مصدق ،قوام
را حفظ كرد چون یك ع��دهای تصمیم گرفته بودند،
بروند و قوام را بكشند! از سوی دیگر قرار بود اموال او را
بگیرند و غرامت آسیبدیدگان و بازماندگان را بدهند
كه ندادند و از هم��ه جالبتر اینكه ،قوام با ماش��ین
فرمانداری نظام��ی و در حفاظت كام��ل پلیس و به
فرمان مصدق ،این طرف و آن طرف میرفت! چون اگر
ل میشد و در آینده،
این كار را میكردند ،این یك اص 
هر كس كه این طور به مردم صدمه میزد ،همین كار
را با او میكردند و ممكن بود روزی خود مصدق هم ،در
معرض چنین حكمی قرار بگیرد.»...
قوام پس از  30تیر ،یک ش�ب در قبرس�تان
امامزاده هاشم مخفی شد!
بس��ا تاریخپژوهان بر این باورند ک��ه دکتر مصدق به
هنگام استعفا ،میدانست که کاندیدای نخستوزیری
پس از اس��تعفای وی ،احمد قوام اس��ت .شانس قوام
در این باره ،از س��یدضیاءالدین طباطبایی نیز بیشتر
بود .بنابراین او جانش��ین خویش پس از اس��تعفا را،
میشناخت و در واقع خود ،پست نخستوزیری را به
وی سپرد! از این رهگذر ،شاید بتوان قدری به منطق
رفتارهای وی در ماجرای پیگرد «جناب اشرف» ،پی
برد .زندهیاد دکتر باقر عاقلی ،در این باره معتقد است:
«قوام در هنگام پذیرش این س��مت ،باالی  81سال
سن داشت و از وضعیت جسمی خوبی هم برخوردار
نبود .یادم هست که در ایام قبل از استعفای مصدق،
این بحث به روزنامهها و جراید هم کش��یده شده بود
که دولت مصدق از حل مس��ئله نفت عاجز اس��ت و
تورقی در نشریات آن دوره
بدیل او هم قوام است! اگر ّ
بکنید ،مطالب بسیار زیادی در تأیید این مسئله پیدا
خواهید ک��رد .به هرحال مصدق میدانس��ت که اگر
اس��تعفا بدهد ،جانشین او قوام اس��ت و با علم به این
مسئله استعفا داد ،که این نکته هم قابل بررسی است.
یادم هس��ت در ایامی که این مسئله مطرح شده بود،
من یک روز به منزل قوامالسلطنه رفتم و دیدم حالش
 26تیر  .1331جمعی از سیاسیون و روزنامهنگاران
برای تبریک به احمد قوام ،نزد او آمدهاند

س��لطنت پهلوی ( /)1299-1304دکتر حس��ین
آبادیان» یا «از قاجار به پهل��وی ( )1298-1308بر
اساس اسناد وزارت خارجه امریکا /دکتر محمدقلی
مجد» و «رضاش��اه و بریتانیا بر اس��اس اسناد وزارت
خارجه امریکا /دکتر محمدقلی مجد» و نیز انتش��ار
دهها مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی ،به جنبههای
مختلف زندگی و زمانه رضاشاه و زمینههای روی کار
آمدن او پرداخته شده است .با این حال ،جای کتابی
درباره تاریخ و سرگذشت رضاشاه پهلوی ،در میان آثار
پژوهشی این مؤسسه خالی بود و با توجه به تجربههای
پیشین جناب آقای بهبودی ،مؤسسه پدید آوردن یک
تکنگاری درباره رضاشاه را ،به ایشان سپرد».
مؤلف نی��ز در مقدمه خ��ود بر این پژوه��ش ،در باب
نکات مورد توج��ه در نگارش ای��ن زندگینامه ،آورده
است« :زندگینامهنویس��ی ،گونهای شناخته شده از
تاریخنگاری است .این شاخه پژوهشی دو ساقه اصلی،
زندگینامه خود نوشت و زندگینامه دگرنوشت دارد.
زندگینامههای خودنوش��ت ،به قال��ب خاطرهنگاری
نزدیک است اما زندگینامه دگرنوشت ،بر بنیاد پژوهشی
در تاریخنگاری استوار میگردد .در نوع اخیر ،چشمانداز
پژوهشگر به زندگی فرد بسیار مهم است و این ممکن
نمیشود ،مگر با احاطه نسبی محقق بر زندگی و زمانه
آن ش��خص .اهمیت این اش��راف ،نه به این دلیل که
پژوهشگر توان دسترس��ی به همه یا بیشتر دادهها را
داشته باشد ،بلکه به این جهت است که بتواند نسبتی
درست و منطقی بین زمانه و زندگی صاحب ترجمه
برقرار کند .بر همین مبنا کوشیدهام زندگینامه رضاشاه
پهلوی و در این برش ،رضاخان را ،با نگاه به سه دایره
متحدالمرکز؛ انگلیس ،قزاقخانه و رضا ،بنویسم .دایره
اول ،با شعاع بزرگتر ،دولت انگلیس است .انگلیس،
پیروز جنگ جهانگیر ،برای استقرار نفوذ و تأمین منافع
سیاسی اقتصادی خود در شمال افریقا و غرب آسیا ،به
تناسب شرایط هر کشور ،سیاستی پیش گرفت .دایره
دوم با ش��عاع بزرگتر ،قزاقخانه ،محل کار رضاخان
است .دایره سوم با شعاع کوچک ،رضانام و دو دهه بعد،
رضاخان است .او از اندکشمار قزاقانی بود که خود را در
معرض دگرگونیهای قزاقخانه قرار داد و با امواجی که
به دیواره آن میخورد همراه شد».
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اص ً
ال خوب نیست! مرتباً آب میخواست و با حضار
جلس��ه هم حرف نمیزد ،آخر سر هم محترمانه
ما را بیرون کرد و گفت كه نیاز به استراحت دارد.
حتی صفیپور که روزنامهنگار بود و میخواست
از او س��ؤاالتی را بپرسد ،با س��کوت او مواجه شد
و قوام جواب او را نداد! در عص��ر  30تیر که قوام
میخواست به دیدن ش��اه برود و در باغ سفارت
آلمان منتظر بود ،که ب��ه او اطالع بدهند ،که کی
نزد شاه برود ،نقل میکنند که دائم در حال غش
و ضعف و ضربان قلبش کام ً
ال نامنظم بود! از طرف
دیگر مردم هم بهش��دت از او خشمگین بودند و
در آن ش��رایط ،به کمتر از کشته شدنش رضایت
نمیدادند! از گزارشهایی که از 30تیر باقی مانده،
میتوان به درجه خش��م مردم نسبت به قوام پی
برد .منزل ما در آن زمان ،نزدیک راهآهن بود .در
روز  30تیر س��وار اتوبوس ب��ودم .راننده اتوبوس
رادیو را باز ک��رد .گوینده داش��ت درباره اعالمیه
قوامالسلطنه صحبت میکرد .مردم ناگهان فریاد
زدند خاموش کن! این مزخرفات چیست؟ ...و به
راننده ناسزا گفتند و حتی هجوم بردند ،که راننده
را بزنند! این قدر عصبانی بودند .من آن روز دیدم
که ش��عرهای زیادی ،در هجو قوام ساخته شده
بود .س��گی را درس��ت کرده و عینک قوام را به او
زده بودند و اینگونه حرکتها ،در تمام شهر قابل
مش��اهده بود .از مخبرالدوله به طرف بهارستان
هم ،که نمیش��د از تراکم جمعیت حرکت کرد!
با توجه به این شواهد ،یکی از علل استعفا ندادن
قوام ،ترس از جانش بود! چون نخستوزیر ،به هر
حال محافظانی دارد و اگر قوام اس��تعفا میداد،
بدون مراقب و محافظ ،معلوم نبود سرنوشتش به
کجا بینجامد .او به شدت نگران بود ،که نكند او را
بکشند! بعد از استعفا که مردم همه جا به دنبالش
میگشتند ،شب بسیار سختی را هم گذراند .ایشان
به منزل یکی از رفقای خود ،که تصور میکرد او را
میپذیرد و پناه میدهد ،رفته بود و او هم با کمال
صراحت ،گفته ب��ود نمیتوانم تو را بپذیرم ،چون
همه مملکت دنبال تو میگردند و اگر تو را اینجا
پیدا کنند ،من و خانوادهام را خواهند کشت! قوام
به همراه نوکرش ،به باالی قبرستان امامزاده هاشم
رفته و در آنجا مخفی شده بود و پیشکارش را هم
فرستاده بود که تو برو ،چون ممکن است ما را پیدا
کنند و به تو صدمه بزنند ...و شب تک و تنها آنجا
مانده و تا صبح نخوابیده بود! البته بعدها مصدق،
حق خویشاوندی را بهجا آورد و او را تحت حمایت
خودش گرفت .به هر حال یکی از دالیل نپذیرفتن
استعفا هم ،این بود که معلوم نبود چه کسی قرار
است پس از استعفا ،از او حفاظت کند.»...
از خانه مصدق ،به دروغ خبر دادند قوام
دستگیر شد!
زندهیاد دکتر محمدعلی یوس��فیزاده ،در زمره
جوانان پرش��وری بود که پس از  30تیر ،1331
در تعقیب احمد قوام مش��ارکت داشت .او نیز بر
این باور است که دکتر مصدق ،نه تنها به فرآیند
پیگرد قوام کمکی نک��رد ،بلکه گاه با اخبار دروغ،
ن میشد« :در روزهای پس از  30تیر،
مانع تداوم آ 
تالش اعضای حزب زحمتكشان برای یافتن قوام
آغاز شد .بازاریها كه عضو حزب بودند و سردسته
آنها حاجمانیان ،فردای آن روز به قم رفتند ،چون
ش��نیده بودیم كه ق��وام در منزل تولیت اس��ت!
من مس��ئول دبیرخانه حزب زحمتکشان بودم و
تلفنهای ح��زب را ،من جواب م��یدادم .فردای
 30تیر ،از خانه دكت��ر مصدق تلفن زدند كه قوام
را پیدا كردیم و نگردید! حاجمانیان از قم تلفن زد
كه قوام اینجا نیست! گفتیم از منزل دكتر مصدق
این جوری گفتهاند و ش��ما برگردید .حاجمانیان
و دوس��تانش طبعاً برگش��تند و بعد معلوم ش��د
كه دروغ بوده! م��ن اعتقادم این اس��ت كه دكتر
مصدق نمیتوانست بدون نظر انگلیسیها ،كاری
كند .او عضو فراماسونری بود و عالوه بر عضویت،
دهها نفر دیگر را هم معرفی كرده بود .فروغی در
خاطراتش مینویسد :من خانه مصدق را ساختم.
احمد مصدق یك چك  3هزار تومانی نوشت و به
من داد كه من به خاط��ر رفاقتمان قبول نكردم
و او گفت پس من كار دیگری برای شما میكنم.
معرفینامهای نوشت و مرا به فراماسونها معرفی
كرد! بعد از  30تیر تا س��ه ماه ،از قوام خبری نشد
تا روزی دكتر مصدق س��رتیپ كم��ال را ،احضار
میكند و دستور میدهد كه قوام را تحتالحفظ
به خانهاش ببرن��د! كمال تعری��ف میكند كه او
را با دو دستگاه ماشین ،اس��كورت میكنند و به
خانه شخصیاش در خیابان كاخ میبرند! یكی از
دالیلی كه میگویم قوام و مصدق با هم س��اخته
بودند ،یكی همین است و یكی هم ،اینكه مسببین
كشتار  30تیر تعقیب نشدند! كمیسیونی كه برای
رسیدگی به این كار معین شده بود و رئیسش دكتر
بقایی بود ،هرچه نامه به مصدق مینوشت ،جواب
نمیداد و آخر هم كار به توبیخ بقایی كشید!»
قوام خطاب به فرزند مصدق :برای من بد
شد ،برای شما كه بد نشد!
یک��ی از بهانههای دکت��ر مصدق ب��رای ممانعت
از پیگرد قضایی ق��وام ،حفظ اص��ل تفکیک قوا و
جلوگیری از دخالت قوه مقنن��ه در انجام وظایف
قوه قضائیه بود! صرف نظ��ر از اینکه مصدق ،خود
تا چه میزان به تفکیک قوا التزام عملی داشت ،باید
دانست که مجلس رأس��اً تصمیم به مجازات قوام
نداشت ،بلکه بر آن بود تا با بسترسازی قانونی و طی
مراحل اولیه کار ،ادامه آن را به قوه قضائیه بسپارد.
زندهیاد دکتر محمدحسن سالمی از فعاالن نهضت
ملی ایران ،در این باره میگوید« :خود دكتر مصدق،
از همه بهتر میدانست كه 30تیر فقط یك نمایش
سیاسی بود .این رویداد به وسیله آیتاهلل كاشانی و
دیگران واقع شده بود و دكتر مصدق نمیخواست
کار در دست اینها باشد ،كه بتوانند مسببین30تیر

را مجازات كنند .عدهای از تجار ب��ازار ،به آیتاهلل
كاشانی رجوع كردند و برای شهدای 30تیر بنای
یادبود ساختند! دكتر مصدق چندی بعد ،در حالی
كه كوچكترین اقدامی برای مجازات قاتالن این
شهدا نكرده بود ،با قرآن سر مزار آنها رفت و در آن
روزهای بحرانی گفت به این قرآن قسم ،من به شما
احترام میگذارم! ...این كار به چه درد بازماندگان
شهدای30تیر میخورد؟ او خودش باعث این ماجرا
شده بود و حاال با این نوع حیلهها ،جلوی مجازات
مس��ببین اصلی را میگرفت .مص��دق در دادگاه
میگوید اگر قرار باشد كسانی كه در ارتش هستند
و كاری كردهاند ،مجازات شوند ،دیگر هیچ سربازی
جلو نمیرود و كاری نمیكند ...،در حالیكه مث ً
ال
سرهنگ قرانی نامی -كه یك یخفروش را میزند و
میكشد -قاتل محسوب میشود ،چون در راستای
انجام وظایف سربازی نیست .البته قوامالسلطنه،
فامیل مصدق بود .در روزهای بعد از 30تیر ،خانم
ضیاءاشرف مصدق از طرف دكتر مصدق ،میرود
نزد قوام و به او میگوید بد شد! قوام میگوید برای
من بد شد ،برای شما كه بد نشد! قوام میدانست كه
مصدق با استعفایش ،این بلوا را به پا كرده و بهعالوه
آبروی دكتر بقایی را هم -كه رئیس كمیس��یون
تحقیق بود  -برده ،چون مدارك را از طرف وزارت
دفاع ملی ،در اختیار كمیس��یون تحقیق مجلس
نمیگذاش��ت .بعدها دكتر مص��دق گفته بود این
دخالت قوه مقننه در قوه قضائیه است ،كه مجلس
مصادره قوامالسلطنه و اعدام او را تصویب كرده ولی
هیچكس پیدا نشد بگوید چطور خود شما در یك
سال و نیم مجلس ،هر س��ه قوه را به خودت تعلق
دادی؟ آن خالف قانون نبودولی این عمل مجلس
خالف قانون بود؟.»...
مص�دق دس�تور داد اموال ق�وام را به او
بازگردانند!
مرحوم رضا س��جادی گوینده نامآش��نای رادیو
ایران ،که پیشتر در بح��ران آذربایجان و بعدها
در تیر  ،1331اعالمیههای احمد قوام را با لحنی
جدی ،در این رسانه بازخوانده بود ،با شخص او نیز
مراودات نزدیک داشت .او نیز در گفت و شنود با
نگارنده ،اذعان دارد که مصدق پس از  30تیر ،با
قوام مساعدت کرد« :قوام صبحشنبه رفت منزل
برادرش ،استعفایش را نوش��ت و فرستاد دربار .تا
روز دوشنبه اس��تعفایش را نپذیرفتند .من تمام
مدت همراهش بودم .ش��اه گفته بود ارتش را در
اختیارت میگذارم و مجلس را منحل میكنم و
هیچیك از اینها نشده بود و قوامالسلطنه باهوش،
فهمید كه دارند پوست خربزه زیر پایش میگذارند
و اس��تعفا داد! غروب دوش��نبه دكتر معظمی و
مهندس رض��وی آمدند بیس��یم و گفتند دكتر
مصدق نخستوزیر ش��د ،ملت! آرامش را حفظ
كنید و از این حرفها .از آن روز به بعد ،تا دو سه
ماه كه گرفتار بودیم ،بعد هم كه قوامالسلطنه به
خانهاش رفت ،اگر مش��هد نب��ودم و تهران بودم،
هفتهای یا دو هفتهای یك بار میرفتم و احوالش
را میپرسیدم .سه ماه بعد رفتم به منزل برادرش
معتمدالسلطنه ،در ش��میران .اموالش را مصادره
كرده بودند و من هم كه زندانی بودم .برحس��ب
وظیفه رفتم دیدنش .تا وارد ش��دم گفت ش��عر
را عوضی خواندی ،به این مكافات دچار ش��دیم،
ببین اگر ُكشتنیان میخواندی ،چه بالیی سرمان
میآمد! ...محبت كرد و چ��ای خوردیم15 ،10 .
روزی هم آنجا بود و بعد آمد منزل خودش .مرحوم
دكتر مصدق ،بعدا ً دستور داده بود كه اموالش را
به او پس بدهند .ما كه میرفتیم ،مجلس خیلی
رسمی برگزا ر میش��د .در آن سالهای آخر ،من
و چند تا از خصصین قوام ،مثل عباس ش��اهنده
به دیدنش میرفتیم .روی تخت دراز میكش��ید
و زیاد حرف نمیزد ولی قطعاً از این جور حرفها
كه پشیمانم و اشتباه كردم ،نمیگفت! تا سال 34
كه فوت كرد ،حوصله مراوده با دیگران را نداشت.
س��ه ،چهار نفر بودیم .گاهی اوقات از رختخواب
بلن د میشد و لحظاتی با ربدوشامبر ،روی صندلی
مینشست!.»...
ش�اه و بهخص�وص ب�رادرش علیرض�ا،
مشغول کشتارهای  30تیر بودند!
همانگونه که در صدر مقال اشارت رفت ،عدهای بر
این باورند که دکتر مصدق ،قوام را در کشتارهای
 30تیر مقصر نمیدانست و هم از این رو ،به پیگرد
وی روی خوش نش��ان نمیداد! احمد س��میعی
فعال نهضت ملی ایران ،در زمره این طیف به شمار
میرود« :قوام مس��ئول نبود .مملكت را دیگران
اداره میكردند .حتی دكت��ر بقایی هم كه رئیس
آن كمیس��یون بود و میخواس��ت انتقام بگیرد،
بعدها كه به امریكا رفت ،از روح قوامالسلطنه طلب
مغفرت كرد و گفت در دوران  200س��اله تاریخ
ایران ،مردی به اقتدار قوامالس��لطنه نداش��تیم!
همه میدانستند كه قوامالسلطنه ،هنوز نه دولتی
تش��كیل داده و نه فرمانی برای كسی صادر كرده
بود .یك رئیس شهربانی داشت ،كه او هم از سطح
ش��هر اخبار دروغ ب��ه او میداد! یعنی اگر ش��هر
شلوغ بود ،به او نمیگفتند ،چون میدیدند حال
او خوب نیست و ممكن است با شنیدن اخبار ،از
بین برود! اگر این قانون اجرا میشد ،واقعاً به كسی
ظلم میكردند ،كه مس��توجب آن نبود .دستگاه
پهلوی ،شاه و بهخصوص برادرش علیرضا ،مشغول
کش��تارهای  30تیر بودند .آیتاهلل كاشانی گفته
بود كه مردم را به طرف دربار خواهم فرستاد؛ یعنی
اقتدار دس��تگاه پهلوی را در معرض مخاطره قرار
داد .حتی اگر شاه هم دستور نمیداد ،افسرانی كه
كودتای  28مرداد را راه انداختند ،در روز  30تیر
دخالت داشتند .قوام اسمش بود كه نخستوزیر
اس��ت ولی هیچیك از ابزار نخس��توزیری را در
اختیار نداشت .كارهای نبود .ارتش دست او بود؟
ژاندارمری دست او بود؟.»...

