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 آذربايجان
   
 ايران را اشغال كردند، حفظ 1320پس از آنكه متفقين در سوم شهريور 

نامة رضاشاه . شد  بدل حكومتكارترين  مهمبه  استفالل و تماميت ارضي كشور
اي فوري به بار نياورد؛ ولي باعث  به روزولت، رئيس جمهور امريكا، نتيجه

.. حفظ استقالل ايران را ثبت كردپاسخي شد كه تضمين متفقين در مورد تعهد به 
در اواخر تير و اوائل مرداد، محمد شايسته، سفير رضاشاه در اياالت متحدة 

، وزير امور 1امريكا، چند بار به وزارت امور خارجه و به ديدار كوردل هال
اين ديدارها وزير امور خارجه . خارجه، رفت تا از امريكا درخواست كمك كند

با  يعني چند روز پيش از اشغال بالفعل ايران، ،1320 مرداد 30در روز  را واداشت
و  اهميت اطمينان خاطر دادن  ديدار كند سفراي شوروي و بريتانيا در واشنگتن

  2.د شوبه مقامات ايراني را كه متفقين فقط به خاطر جنگ در ايران هستند، يادآور
 و روسيه براي عقد قرارداد ابراز تمايل امريكا در مورد مذاكره با مقامات بريتانيا

اتحادي كه به پيمان سه جانبه شهرت يافت و در پايان جنگ به محور اصلي 
ستيزة ايران براي حفظ استقالل و تماميت ارضي اين كشور بدل شد، هر چند 
ناچيز بود، اهرمي براي اعمال قدرت در اختيار فروغي، نخست وزير، و سهيلي، 

 در مجلس به 1320 بهمن 6 پيمان كه در اين. وزير امور خارجه، گذاشت
تصويب رسيد و از طرف ايران علي سهيلي، وزير امور خارجه، و از طرف 

                                                 
1 .Cordell Hull 
2 . Foreign Relations of U.S. 1941 D.P. 3: 434-35. 
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 بهمن امضا 9انگلستان و اتحاد شوروي به ترتيب بوالرد و اسميرنوف آن را در 
كرد كه استقالل و تماميت ارضي  كردند، بريتانيا و اتحاد شوروي را متعهد مي

 ها بين متفقين و آلمان و شمارند؛ پس از آنكه تمام خصومتايران را محترم 
 از راه انعقاد قرارداد ترك مخاصمه به پايان رسيد، در مدتي كمتر از متحدانش

شش ماه نيروهاي خود را از ايران خارج كنند؛ از اقتصاد و مردم ايران در برابر 
ر برابر تجاوز هاي ناشي از جنگ حمايت كنند؛ از ايران د ها و مشقت محروميت

آلمان يا هر كشور مخاصم ديگر دفاع كنند؛ و در خاك ايران نيروهاي زميني، 
دريايي و هوايي الزم را نگه دارند با اين تفاهم كه اين نيروها در حال اشغال 
نظامي نيستند و مراقبت شود كه اين نيروها تا سر حد ممكن به دستگاه دولتي و 

تصادي كشور، رفت و آمد عادي مردم و اعمال امنيت نيروهاي ايران، حيات اق
 ٣".اي نزنند قوانين و مقررات ايران لطمه

 
ايران هم به نوبة خود متعهد شد براي دفاع از سرزمين خويش بـا نيروهـاي                

دسترسي ؛  )ولي ملزم نبود عليه هيچ قدرت خارجي بجنگد       (متفقين همكاري كند    
و كنترل آنهـا را تـضمين    " اسر ايران هاي ارتباطي سر    تمام راه "نامحدود متفقين به    

رتبـاطي و   اها و وسـائل        و مواد الزم براي حفاظت از راه       نيروي كار كند؛ به تأمين    
در جهت مميزي به شكل مورد نظر قواي متفقين تـدابيري           "بهبود آنها كمك كند؛     

برقرار كند؛ و در مناسبات خارجي خود رفتارها يا مواضعي مخالف با ايـن              " مؤثر
   4.در پيش نگيردپيمان 

  
جانبـه ايـران را در جبهـة متفقـين قـرار داد ولـي رابطـة بـين آنهـا               پيمان سه 

دانـستند ولـي در       بسياري از ايرانيان اين پيمـان را الزم مـي         . غيردوستانه باقي ماند  
                                                 

3 . Leland M. Goodrich and Marie J. Carroll, eds. Documents on American Foreign 
Relations, vol. 4, Boston: World Peace Foundation, 1942, 681-86. 
4 . Ibid 
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اين برداشت دوگانـه باعـث تنـشي        . كردند  عين حال آن را نوعي تحميل تلقي مي       
 اسـتعفا داد زيـرا      1320 اسفند   16فروغي در   . بوددائمي بين مجلس و هيئت وزرا       

سهيلي و قـوام، جانـشينان      . كردند  نمايندگان مجلس به قدر نياز از او حمايت نمي        
 بهمـن   25وي، هر كدام در حدود پنج ماه دوام آوردند تا اين كه سـهيلي در روز                 

را بخشي از مسئله اين بود كـه متفقـين دولـت ايـران     .  دوباره روي كار آمد    1321
متفقـين بـه    از نظـر    و افرادي را كه     را زير نظر داشته باشد       ايرانيان   ندكرد  وادار مي 

در ماه مرداد بريتانيا و شوروي شمار زيـادي از          . ، زنداني كند   داشتند گرايشآلمان  
افراد غيرنظامي و فرماندهان نظامي ايران را دستگير و تبعيد كردند، و اين كـار بـه       

قـواي  ورود  ويـژه پـس از        ، در دوران اشغال ايـران، بـه       همچنين. ها دامن زد    تنش
دولت ايـران   . شد  تر    ، وضع اقتصادي به تدريج وخيم     1321در آذر   به ايران   امريكا  

جانبه ملحق شود ولي امريكا طفره رفت         از اياالت متحده خواست كه به پيمان سه       
نـد كـه    و باعث شد هم ايران و هم شوروي، هر يك به داليـل خـود، ايـراد بگير                 

شـاه و سـهيلي،     . پيمـان در ايـران حـضور دارد       به اين   اياالت متحده بدون الحاق     
نخست وزير، به دنبال اين بودند كه اياالت متحده استقالل ايـران را نـه فقـط در                  

دولـت  . برابر نيروهاي محور بلكه در برابر شوروي و بريتانيـا هـم تـضمين كنـد                
 مـرداد   2 بـه دسـت آورد در روز         سهيلي كه نتوانست تـضمين ايـاالت متحـده را         

را بـا متفقـين   ) 1942 ژانويه 1 ( 1320 دي 11 درخواست الحاق به اعالمية  1322
متفقين از ايران خواستند كه پيش از بررسي درخواستش به يكي           . در ميان گذاشت  

شـاه  ) 1943 سپتامبر   9 (1322 شهريور   17در روز   . از دول محور اعالم جنگ كند     
ر اعالم جنگ به آلمان صادر كرد و مجلس هم در همـان روز آن               فرماني را مبني ب   
اين فرمان راه ايران را براي عضويت در سازمان ملل هموار كـرد             . را تصويب كرد  

اي انجاميد كه روزولت، چرچيل و استالين         و همچنين به تسهيل اعالمية سه جانبه      
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ا در كنفـرانس  ، آخرين روز اجـالس آنهـ    )1943 دسامبر   1 (1322 آذر   9در تاريخ   
  5.تهران، امضا كردند

 
قواي متفقين از نفش ايران     . اين اعالمية سه جانبه مكمل پيمان سه جانبه بود        

مخصوصاً در قسمت تسهيل حمل و نقل مهمـات بـه اتحـاد جمـاهير               "در جنگ،   
اين نقش به قدري مهم دانسته شد كه بـه دليـل آن بـه               ( قدرداني كردند    "شوروي

بـراي ايـران مـشكالت      "آنها پذيرفتند كه جنگ     ).  دادند "زيپل پيرو "ايران لقب   
 بـه دولـت     در حـد امكـان    " در بر داشته است و موافقت كردند      " خاص اقتصادي 

پـس از پايـان     امكـان دارد     كـه    پذيرفتنـد آنهـا   " .هاي اقتـصادي كننـد      كمكايران  
نيـاز بـه توجـه و       "مخاصمات ايران با مسائل اقتصادي خاصي روبـرو شـود كـه             

با دولت ايران در زمينة حفـظ اسـتقالل،         "ديگر اين كه آنها     . دارد" ي كامل رسيدگ
  ٦".صدا هستند  همن كشورحاكميت و تماميت ارضي اي

  
 كمكي بـراي ايـران باشـد     پايان جنگ پس ازبنا بود اين اعالميه و اين پيمان       

، حقـوقي و    يهاي استراتژيك   هاي مربوط به منافع ملي خود در زمينه         درخواستتا  
ولـي، همـان گونـه كـه خـواهيم ديـد، زمينـة طـرح ايـن                  . اخالقي را مطرح كنـد    

هاي جنگ سـرد در حـال بـروز،           ها محدود و مشروط بود به ضرورت        درخواست
 .ناپذيري بريتانيا طلبي اتحاد شوروي و سازش توسعه
 

*** 
                                                 

:تر در اين زمينه نگاه كنيد به براي بحثي مفصل. 5  
Ruhollah Ramazani, Iran's Foreign Policy 1941-1973: A Study of Foreign Policy in 
Modernizing Nations, Charlottesville, University of Virginia Press, 1975, pp. 45-69. 

از شهريور حسين كوهي كرماني، : براي متن اين اعالميه نگاه كنيد به. 66-67. ها از همان، صص نقل قول. 6
،  1330/1329 جلد، تهران، مظاهري،2 تا فجايع آذربايجان و زنجان، 1320  
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شـركت  –در آغاز جنگ جهاني دوم، دو امتياز نفت در ايران وجـود داشـت               
گليس در جنوب غربي و شركت كوير خوريان، شركتي كوچك كه            ايران و ان   نفت

به طور مشترك به روسيه و ايران تعلق داشت و بخـشي بـسيار محـدود از شـهر                   
، دولـت   )1944اوت   (1323 در مرداد    7.گرفت  سمنان در شمال شرقي را در بر مي       

ه كه مقامات شوروي مايل به مذاكر      شوروي به اطالع سفير ايران در مسكو رساند       
ايران پاسخ داد كه از هر هيئت نمايندگي كـه          . در مورد امتياز نفت خوريان هستند     

، هيئـت وزراي  1323 در شهريور 8.كند از شوروي اعزام شود به گرمي استقبال مي  
 براي اعطاي امتياز    اي  ايران تصميم گرفت كه تا پايان جنگ وارد هيچ گونه مذاكره          

، 10 نيمـة دوم شـهريور، سـرگئي كافتـارادزه         دو هفتـه بعـد، در      9.شودبه بيگانگان ن  
معاون كميسارياي ملي امور خارجه شوروي، بـا گـروه بزرگـي از همراهـاني كـه        

ورود كافتارادزه شـايعات    . متخصص امور ديپلماتيك و فني بودند، وارد ايران شد        
فرض بر اين بـود كـه روسـيه بـر     .  را دامن زد ولي ايجاد وحشت نكرد      گوناگوني

ت اعطايي بـه آن كـشور حـق و حقـوقي در مـورد خوريـان دارد و                   اساس امتيازا 
 ديري نگذشت  11.بنابراين هر گونه مذاكره دربارة نفت سمنان فقط جنبة فني دارد

كه معلوم شد كافتارادزه به دنبال كسب امتيازي جديد است كه شامل پـنج ايالـت                
                                                 

در پاييز . هاي باقيمانده تمايل نشان داده بودند چند شركت نفتي در مورد تجسس براي اكتشاف نفت در حوزه. 7
.  شركت شل انگلستان با دولت ايران براي اكتشاف نفت در منطقة جنوب شرق اين كشور وارد مذاكره شد1322

شركت نفت سينكلر، هم تقاضاي عمليات  دو شركت امريكايي، شركت نفت استاندارد واكيوم و 1323در پاييز 
هاي  شناس امريكايي متخصص نفت به نام تقريباً هم زمان دولت ايران دو نفر زمين. اكتشافي در ايران كردند

:نگاه كنيد به. كرتيس و هربرت هوور جونبور را مأمور مطالعة ذخاير نفت ايران كرد  
George Lenczowski, Russia and the West in Iran, 1918-1948: A Study in Big Power 
Rivalery, New York: Greenwood Press, 1968, p. 216. 

-158: 1 جلد، 2، 1327تهران، انتشارات مصدق، سياست موازنة منفي در مجلس چهاردهم، استوان،  حسين كي. 8
160.  

.1323 مهر 17گزارش ساعد، نخست وزير، به مجلس در روز . 9  
10 . Sergei I. Kaftaradze 
11 . Lenczowski, Op. cit., p. 217. 



  زندگي و زمانة شاه 164

ي مربوط بـه    ها   مهر، ساعد تمام درخواست    24در روز   . شود  مرز با شوروي مي     هم
 مهر مقامات   24در تاريخ   . كسب امتياز، از جمله درخواست كافتارادزه، را رد كرد        
 در تنبيه برخـي از      اهمال"شوروي از ساعد به شدت انتقاد و او را متهم كردند به             

 كه اقدامات مضرشان مانع جريـان عـادي ارسـال مهمـات             " نيت افراد داراي سوء  
ده است، و همچنين متهم به اين كـه بـا تـشديد             متفقين از راه ايران به شوروي ش      

شاه بـه منظـور    12. مخالفت نكرده است"عمليات مخرب عوامل هوادار فاشيسم"
فرو نشاندن خشم مقامات شوروي، كافتارادزه، ماكسيموف، سفير روسيه، و چنـد            

ايـن  .  صـرف شـام بـه حـضور پـذيرفت          آبان بـراي  عضو سفارت را در روز اول       
اي مطبوعـاتي اظهـار       روز بعد كافتارادزه در مـصاحبه     . شتحركت اثري مثبت ندا   

بايد اين نكته را كامالً روشن كنم كه مقامات شوروي به شدت از تصميم              "داشت  
 موضـع عهدشـكنانه و غيردوسـتانة آقـاي          "و   ١٣".آقاي ساعد بدشان آمده اسـت     

ي  اتحاد شوروي امكان ادامة همكاري با او را منتفـ           به ساعد، نخست وزير، نسبت   
سه روز بعد، اعضاي حزب توده در حـالي كـه چنـد كـاميون حامـل        ١٤".كند مي

كـرد، در تهـران عليـه سـاعد و بـه              سربازان مسلح شوروي از آنها محافظـت مـي        
  15. تظاهرات كردندرخواست شوروي در مورد امتياز نفتهواداري از د

  
ه برگزار  اي مطبوعاتي كه با عجل      انتقاد كافتارادزه باعث شد ساعد در مصاحبه      

شد اظهار دارد كه دولت وي مذاكرات دربارة امتيازات خارجي را فقـط تـا پايـان                 
جنگ مسكوت گذاشته است، و هدف اين تصميم به هـيچ روي اتحـاد شـوروي                

                                                 
12  .Lenczowski, Op. cit., p. 218. 

.162-163: 1استوان، پيشين،  كي. 13  
14 .Lenczowski, Op. cit., p. 219; New York Times, Oct. 30, 1944, p. 5. 

ي اقتصادي در ايران، سياست و سياستگذار؛ غالمرضا افخمي، ويراستار، 166-167: 1استوان، پيشين،  كي. 15
، مصاحبه با علينقي عاليخاني،1350-1340 : 

Bethesda, MD: Foundation for Iranian Studies, 2001, p. 6. 
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محمد مصدق، يكي از نمايندگان بـانفوذ مجلـس، هـم در پاسـخ بـه                . نبوده است 
هـاي شـمالي    ت در سـرزمين تهديدهاي كافتارادزه اظهار داشت كه ايران امتياز نفـ  

اگر همساية شـمالي مـا بـه نفـت          "كند ولي     خود را به اتحاد شوروي واگذار نمي      
تمام نفت شمال را در صورتي كـه مـصرف داخلـي نداشـته              " احتياج داشته باشد  

مصدق گفـت   . فروشد  المللي نفت به شوروي مي      باشد به بهاي ميانگين قيمت بين     
. لالنـد بـي    ١٦"رسـد   ويب ايـن مجلـس مـي      من معتقدم چنين پيشنهادي به تـص      "

، سفير اياالت متحدة امريكا، هم اظهار داشت كه دولـت متبـوعش حـق               17موريس
اي امتيــازات نفــت را بــه رســميت طــحاكميــت ايــران در مــورد خــودداري از اع

 در پاسخ نوشت كه ايران تحت تأثير امريكا از اعطاي امتياز ايزوستيا  18.شناسد مي
دانند كه جز قواي شوروي و بريتانيا كه بر اسـاس             همه مي ": خودداري كرده است  

ولـي  . پيمان اتحاد در خاك ايران حضور دارند، قواي امريكا هم در ايـران هـستند     
    ١٩".اي با دولت ايران نيست حضور اين قوا بر اساس هيچ گونه معاهده

  
نتيجـه مانـدن تالشـش بـراي        انتقاد شوروي ساعد را مجبور كرد در پـي بـي          

،  بيـات السلطان  چند روز پس از روي كار آمدن سهام       .  استعفا دهد  ي آرامش اربرقر
اي را تقديم مجلس كـرد كـه بـه             آذر، مصدق اليحه   11در تاريخ   ،  جانشين ساعد 
خواست نام ببرد به وي پيشنهاد كرده بود و بسياري ديگر             اي كه نمي    ظاهر نماينده 

نخـست وزيـر، وزيـر يـا        "آن  از نمايندگان آن را امضا كرده بودند و بـه موجـب             
هاي   دولت"ند دربارة امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان          نستتوا  نمي" معاونان آنها 

هاي بزرگ نفتي وارد مـذاكره شـوند يـا قـرارداد               يا شركت  "مجاور يا غير مجاور   
 مجلس ابتدا بـه آنهـا تفـويض اختيـار كنـد، و              بودامضا كنند و به اين منظور نياز        

                                                 
.182: 1استوان، پيشين،  كي. 16  

17 .Leland B. Morris 
18 . Lenczowski, Op. cit., p. 221. 
19 . Ibid. 



  زندگي و زمانة شاه 166

 روز بعد، غالمحسين    20.اين اليحه فوري تصويب شد    . نددش  ات مي متخلفان مجاز 
 تقديم كرد و    1933اي در مورد لغو قرارداد        ان، اليحه راساي از خ    رحيميان، نماينده 

مصدق نپذيرفت و چنين استدالل كـرد       . از مصدق خواست كه از آن حمايت كند       
واردي كه هـر دو     قراردادها ناشي از توافق دو طرف است و بنابراين جز در م           "كه  

تواند بـه داليلـي گـذرا و در           مجلس نمي ... طرف توافق كنند لغو آنها مجاز نيست      
نبود روندي از نظر حقوقي معقول، قانوني را لغو كند كـه بـر اسـاس احتـرام بـه                    

 موضع مصدق خشم حـزب تـوده را   ٢١".ها و معاهدات تصويب كرده است      توافق
 حوزة عمليات نفتي ايران و انگلـيس        شد مي كو  برانگيخت و او را متهم كردند كه      

  .دارد را امن نگاه 
  

***  
دربـارة   در همـان حـال متعـادل          هوشـمندانه و   برداشتي  به  شاه در اين زمان،  

اي از     ايـن سياسـت مجموعـه      بـه نظـر او    . رسـيده بـود    شوروي خارجيسياست  
 تكيه بر   راهبردهايي بود كه براي پيروزي در دنيا با استفاده از زور از يك سو و با               

در ايـران  . بخش بودن ماركسيسم، از سوي ديگر،  تـدوين شـده بـود          وعدة رهايي 
 وابـسته    شوروي بود زيرا الزاماً     سياسي  براي زرادخانة  كارآمدحزب توده سالحي    

چون و چـرا و در        ايدئولوژي انتقاد ناپذير، بي   . آمد  به دولت شوروي به شمار نمي     
پوشـشي بـود    ز نظر احـساسي ارضـاكننده       عين حال از نظر عقالني نويدبخش و ا       

 از نظـر  .براي آنكه اعضاي معمولي حزب توده را به اتحاد شـوروي متعهـد كننـد      
.  معمولي اين حزب روسيه مسير تاريخ و استالين عامل تاريخ بود           كادر هاي اغلب  

 نازي روسيه را به قدرت جهاني بزرگـي         آلمانمقاومت در برابر تشكيالت جنگي      
                                                 

 از دورة اول، بهار 16شمارة  ، ايرانشناسي،"طرح من" متيني، جالل: در مورد منشأ اين اليحه نگاه كنيد به. 20
.1-8. ، صص2004  

.232: 1استوان، پيشين،  ؛ كي242. ، ص12مارة شايرانشناسي، جالل متيني، . 21  
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 بــسياري از ه بــودحادهــاي ضــد فاشيــست شــوروي باعــث شــد و اتهبــدل كــرد
روشنفكران آن كشور را قدرتي براي دستيابي به آزادي، دموكراسي و صلح تلقـي              

حزب توده كه مجهز به يك ايدئولوژي جامع بود و كمونيست انترناسـيونال             . كنند
 و كرد به ظاهر توان اين را داشت كه مسائل اجتماعي، اقتـصادي  از آن حمايت مي 

المللي را مطرح كند و به شكلي معقول به آنها پاسخ دهد بـه                سياسي داخلي و بين   
هاي ايراني متفاوت،      ساير احزاب و گروه    در قياس با مواضع   اي كه اين پاسخ       گونه
 و  تجمـع فرهنگـي   حزب توده هم به عنوان يـك        .  بيايد تر به نظر    و عالي  تربامعنا

ايـن حـزب    .  تحت تأثير قـرار داده بـود       هم به عنوان يك حزب جوانان ايراني را       
فضايي اجتماعي به وجود آورده بود كـه در آن زنـان و مـردان جـوان ايرانـي بـه                     

. پرداختنـد   تر از آنچه در جامعه به طور كلي مجاز بود، به تعامل مـي               شكلي آزادانه 
 ابـزاري روشـنفكرانه     بود و ماركسيسم لنينيسم نوشداروي همة دردها      در اين فضا    

ي يهـا   انجاميد و ابـزاري سياسـي كـه راه حـل            هايي درست مي    پرسشطرح  كه به   
 نوشـدارو بـدون     ايـن   22.اغلب رهبران هم ناآگـاه بودنـد      . داد  درست به دست مي   
 در آن دوره مطالـب زيـادي دربـارة          ، بـه ويـژه كـه      ه بـود  شد  چون و چرا پذيرفته     

نهـا را    حـزب بتواننـد آ     كـادر هـاي   ماركسيسم به زبان فارسي وجود نداشت كـه         
  .بخوانند
  

                                                 
، به حزب دعوت شده و مقام رياست 1320احمد قاسمي، يكي از اعضاي مهم كميتة سياسي حزب در دهة . 22

آشوبگرانه به او سپرده بودند، زيرا نورالدين كيانوري، مرد تواناي حزب، روي ميز قاسمي كه دفتر را براي تبليغات 
با دانستم و اين رساله را  من خيلي كم فرانسه مي". اي از لنين را به زبان فرانسه ديده بود وزير اقتصاد بود رساله

را جذب حزب و مقامي مهم به من ولي آنها م. خواندم كمك فرهنگ لغت خواندم، هر بار فقط چند صفحه مي
غالمحسين فروتن، يكي از اعضاي كميتة مركزي حزب، در دانشگاه مونپليه در كالس " .محول كردند

هاي چپگراي فرانسه هم چيزهايي در مورد ماركسيسم  شناسي مطالبي دربارة ماترياليسم و در روزنامه زيست
 گفتگو با مهدي خانبابا تهراني،: درون به جنبش چپ ايراننگاهي از حميد شوكت، : نگاه كنيد به. آموخته بود

.19-20. ، صص1999پاريس،   
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افراد عادي به اين دليل به حزب پيوستند كـه خواسـتار عـدالت اجتمـاعي و      
ولي از اتهاماتي كه رهبران حزب پس از اضمحالل آن به يكديگر            . اقتصادي بودند 

بـه همـان دليـل بـه حـزب نپيوسـته            سران حزب   د كه   يآ  وارد آوردند چنين بر مي    
 حزب تـوده را بـه   ،1320حزب توده در دهة   اي، يكي از رهبران       انور خامه . بودند

 بـر اسـاس آن      1311 كـه در سـال       23كند، رماني از ويكي بوم      تشبيه مي گراند هتل   
هاي هتل فضاهايي بـود كـه         در آن رمان اتاق   . گرتا گاربو با شركت   ساختند   فيلمي

كه هـيچ يـك از آنهـا نـه            انجاميد اي مي   دسيسهبه  در آن تعامل افراد بيگانه با هم        
 بـه گفتـة فريـدون كـشاورز، يكـي از       24.تنه قصد آن را داشـ     بيني كرده بود      پيش

رهبران اولية حزب توده، عبدالصمد كـامبخش، يكـي از رؤسـاي حـزب در دهـة              
وانسيان، كيانوري و بسياري ديگر از رهبران حزب تـوده،          آ، مثل اميرخيزي،    1320

ــاقروف، دبيــر اول حــزب كمونيــست و رئــيس جم  هــوري مــستقيماً از جعفــر ب
اف، كـاردار     دارد كه علـي     كشاورز اظهار مي  . گرفت  آذربايجان شوروي، دستور مي   

زماني كه حـزب تـوده      . شوروي در تهران، كامبخش را به حزب تحميل كرده بود         
 و برادر زنـش نورالـدين       قانوني بود و هشت نماينده در مجلس داشت، كامبخش        

ام را بـه حـزب تحميـل         و شورش زودهنگـ     صد، خرابكاري كيانوري انواع سوء ق   
  25.كردند مي

  
هـايي كـه    ها، از جمله از تـرور     تودة مردم از اين شرارت     1320در اوائل دهة    

 يكسره به دولـت، شـاه يـا يكـي از اعـضاي       اجرا مي كرد اما آن ها را  حزب توده 
بنابراين حزب گسترش يافـت و بـه        . خبر بودند   داد، بي   خاندان سلطنتي نسبت مي   

 در شـرايط    شـاه هـم   . ن فضاي روشنفكري ايـران بـدل شـد        دهندگا يكي از شكل  
                                                 

23 . Vicki Baum 
.9-11. ، صص1362 تهران، فرصت بزرگ از دست رفته،، 2جلد . اي، خاطرات انور خامه. 24  
.1358 تهران، كنم، من متهم ميفريدون كشاورز، . 25  
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هاي   ارزش به   همچنان  مانند بسياري ديگر،   اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن فضا،      
  . اعتقاد داشت ،ب  تبليغ مي كردحز، كه اساسي انصاف

  
***  

 مـرداد   10تا زمان تشكيل نخستين كنگرة حـزب تـوده در تهـران در تـاريخ                
 سال پس از تشكيل اين حزب، رونـد جنـگ دگرگـون       ، يعني در حدود سه    1323

سـابقه    دفاع از استالينگراد براي اتحاد شوروي و ارتش سرخ اعتباري بي          . شده بود 
سربازان شوروي ارتش آلمان را عقب رانده و شروع به پيشروي           . به بار آورده بود   

ـ          .  شرقي كرده بودند   اروپايبه سوي    سه و  متفقين در قارة اروپـا فـرود آمـده، فران
بودنــد و داشــتند وارد خــاك آلمــان كــرده هــايي از هلنــد و نــروژ را آزاد  بخــش

رفـت و قـواي بريتانيـا     ارتش متفقين در جنوب اروپا به سوي شمال مي     . شدند  مي
شكـست آلمـان در جنـگ       . در يونان پياده شده بود تا بر شوروي پيـشدستي كنـد           

از پايـان جنـگ دسـتاورد       مسئله اين بود كه پس      اكنون  . ديگر حدس و گمان نبود    
  . رقابت شرق و غرب براي برتري آغاز شده بود. هر طرف چيست

  
آلمان تمـام نفـوذش را از دسـت داده          . اوضاع ايران بازتاب اوضاع اروپا بود     

ها و حزب تـوده شـمار بيـشتري از            روس. نفوذ شوروي در حال افزايش بود     . بود
بقـات فرودسـت را بـه سـوي         روشنفكران، جوانان از نظر سياسي بسيج شده و ط        

خود جذب كرده بودند، در حالي كه انگلستان، و در حدي كمتـر ايـاالت متحـدة                 
هـوادار  بيـشتر   امريكا، آن افرادي از طبقة متوسط و فرادست را كـه پـيش از ايـن                 

به موازات افزايش قـدرت و اعتبـار        . آلمان بودند به سوي خود جذب كرده بودند       
رضـايت خـاطر    جلـب   از    سياستش ه و ايش يافت شوروي نخوت آن كشور هم افز     

.  سلطه بر مناطق اشغالي ارتش سرخ تغيير جهت داده بـود            تحكيم متفقين غربي به  
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اي    بـه فرمانـده     تحت حمايـت و سرپرسـتي شـوروي        در شمال ايران حزب توده    
مردم از ارتباط . بودينجاميده  محبوبيت ن به   قدرت   اما. چون و چرا بدل شده بود       بي

در جنـوب كـه تحـت سـلطة         .  توده با ارتش شوروي بيـزار بودنـد        نزديك حزب 
هـا    تر بود زيرا انزجار مردم بيشتر متوجه بريتانيايي         بريتانيا بود، جناح چپ محبوب    

شـدة اجتمـاعي بلكـه      بسياري قدرت شوروي را كه نه فقط مناسـبات تثبيـت          . بود
اً بـا قـدرت غـرب       هاي نظام معنوي و اخالقي را به خطر انداخته بود،  ذات             شالوده

  .دانستند متفاوت مي
  

 حزب توده آن قدر قدرت پيدا كرده بود كه اگر نه بـر    ، جنگ نزديك به پايان  
ارتـش ايـران اجـازه      . ها اثـر بگـذارد      تركيب هيئت دولت دست كم بر عمر دولت       

هاي شـمالي     در نتيجه، مركز كنترل استان    . نداشت وارد حوزة اقتدار شوروي شود     
انگيـز     اين باعث شد حال و هواي مجلس و دربار سلطنتي مالل           را از دست داد و    

در . كـرد  كوتـاه و نـاگوار        را هـا   و پرتنش شود و اين هم به نوبة خود عمر دولت          
اواخر ماه مرداد در تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان اعضاي فرقة دموكرات عليـه              

جعفر . فتحكومت مركزي سر برداشتند و هرج و مرج، آشوب و چپاول رواج يا            
، در تبريز اظهـار     ه بود  كه خود را رئيس جمهوري آذربايجان اعالم كرد        ،وري  پيشه

داشت كه از اين پس زبـان تركـي زبـان اول ايـن ايالـت اسـت و آذربايجـان بـه                       
هـا را اعـزام       دولت نيرويي متـشكل از ژانـدارم      . شود  جمهوري خودمختار بدل مي   

 برخورد  ي و ساري برپا داشته بود     ه در شاه  هايي كه حزب تود     داشت تا با شورش   
درآمدي   اين پيش . كنند ولي قواي شوروي آنها را در گردنة فيروزكوه متوقف كرد          

بود براي مداخلة نظامي شوروي در حمايت از فرقة دموكرات و جنـاح چـپ در                
 22در روز . آذربايجــان، كردســتان و ديگــر شــهرها و روســتاها در خطــة شــمال

كه بـه فرقـة دمـوكرات        دكر اعالم    رسماً در آذربايجان شهريور، شاخه حزب توده     
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 مهر، مجلس با محكوم كردن اوضاع هولنـاك آذربايجـان،           5در روز   . پيوسته است 
هـاي قـزوين، كـشتارهاي زنجـان و حكومـت             افـروزي   هاي خراسان، آتش    آشوب
 ولـي ايـن     26.در مازندران، سرانجام به دولت محسن صدر رأي اعتمـاد داد          رجاله  

مانع اصلي بر سر راه صدر خـودداري مطلـق        . اچيز و بسيار ديرهنگام بود    اقدامي ن 
صدر كه به ستوه آمده بود از مجيـد         . ماكسيموف، سفير روسيه، از گفتگو با او بود       

ـ            شـكايت   مولوتـوف    هآهي، سفير ايران در مسكو خواست از رفتار ماكـسيموف ب
رستاد كه به صدر    مولوتوف چند روزي مسامحه كرد و سپس پيامي به آهي ف          . كند

. توصيه كند وقتي ماكسيموف به تهران بازگشت كارش را بـا او در ميـان بگـذارد                
 مهـر   29 صدر در روز     27.ولي ماكسيموف همچنان حاضر به مالقات با صدر نبود        

استعفا داد و در توجيه اين كار به شاه توضيح داد كه نتوانسته است اعتماد مجلس                
اين بار مجلـس بـه حكيمـي    . دار به همكاري كندرا به دست آورد يا مجلس را وا       

در بهار همان سال   فقط پس از يك ماه صدارت         او را   مردي كه   به رأي اعتماد داد،  
  . كرده بودگيري  ناگزير به كناره

  
 جلـس، ژانـدارمري آذربايجـان     چند روز پس از معرفي دولـت جديـد بـه م           

نـد و ايـن افـراد       ه ا كـرد      سالح توزيع  افرادي در ميان     كاميون هائي  گزارش داد كه  
 در ماه آبان    28.نده ا كمي بعد به ايستگاه هاي ژاندارمري در حوالي تبريز حمله كرد          

قواي شـوروي   . تر شد   حمايت شوروي از شورشيان در آذربايجان رفته رفته علني        
مانع از پيشروي ارتش و واحدهاي ژاندارمري شد كـه فرمـان داشـتند بـه كمـك                  

 آبان، وزير كشور ايران به اطالع       29در روز   . ايجان بروند نيروهاي كردستان و آذرب   
وزير امور خارجة اين كشور رساند كه بايد با مقامات شوروي به نوعي به توافـق                

                                                 
.377-380 .؛ روزشمار، صص330-341: 1گاهنامه، . 26  
.426. ، ص1364، تهران، انتشارات وحيد، خاطرات صدراالشرافمحسن صدر، . 27  
.349: 1؛ گاهنامه، 1324 آبان 15كيهان، . 28  
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 نجم، وزير امـور     29.شمال دشوار است  بيني آيندة     برسند، در غير اين صورت پيش     
نيروهـاي  خارجه، يادداشتي براي ماكسيموف فرستاد و از او درخواست كـرد بـه              

مسلح شوروي دسـتور دهـد از مداخلـه در امـور داخلـي ايـران در آذربايجـان و                
 او همچنين رسماً از اياالت متحده و بريتانيا درخواسـت           30.كردستان دست بكشند  

 آذر ايـاالت متحـده   3در روز .  تا براي حمايت از حقوق ايران مداخلـه كننـد        كرد
 پيشنهاد كرد قواي ايـاالت متحـده،        يادداشتي براي اتحاد شوروي فرستاد و در آن       

. ايران را ترك كننـد    ) 1946اول ژانويه    (1324 دي   11شوروي و بريتانيا تا تاريخ      
آنها يادداشتي براي مقامـات شـوروي فرسـتادند و     . مقامات بريتانيا موافقت كردند   

را در مـورد  ) 1943 (1322و اعالميـة تهـران در  ) 1942  (1321جانبـة    سه همعاهد
پاسـخ  . ستقالل ملي و تماميت ارضـي ايـران بـه آنهـا يـادآوري كردنـد               ضمانت ا 

شوروي به يادداشت امريكا اين بود كه هيچ رخداد نـاگواري در شـمال در حـال                 
در ايـن   . خـويش هـستند   " هـاي ملـي     آرمـان "وقوع نيست؛ فقط مردم خواسـتار       

شـمالي   با اعزام نيروهاي ايراني به مناطق        "يادداشت آمده بود كه دولت شوروي       
نظمـي و     و اعتقاد دارد كه افـزايش نيروهـاي ايرانـي بـه بـي             " ايران مخالف است  
كنـد بـه منظـور      دولت شوروي را وادار مـي    "زند و اين وضع       خونريزي دامن مي  

حفظ نظم و تضمين امنيت افراد پادگان شوروي، نيروهاي بيشتري به ايران اعـزام              
كـرد   اشاره مـي ) 1921 (1300رارداد اين يادداشت به شكلي تهديدآميز به ق     " .دارد

 ٣١".داد  حق اعزام نيروهاي شوروي به خـاك ايـران را مـي           " كه به اتحاد شوروي     

واست خاك ايـران را     خ  در اين زمان اياالت متحده از مقامات شوروي و انگليسي           
  . ترك كنند) 1946اول ژانويه  (1324 دي 11تا تاريخ مورد توافق يعني 

  
                                                 

.351-352: 1گاهنامه، . 29  
.381: 1روزشمار، . 30  

31 . Lenczowski, Op. cit; p. 299. 
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هاي نظامي فرقة دموكرات تبريز را اشغال و مجلس ملي           آذر نيرو  21در روز   
وري را    آذربايجان را افتتاح كردند و سيد محمد شبستري را سخنگو و جعفر پيشه            

روز بعد بيات، استاندار آذربايجان، به حالتي درمانده        . نخست وزير انتخاب كردند   
 ربايجـان را   پياده نظـام آذ    3 لشكربه تهران برگشت و سرتيپ علي اكبر درخشاني         
 دولت جديـد    32.وري تسليم كرد    كه تحت فرمانش بود، بدون قيد و شرط به پيشه         

 28در روز  . درخشاني و افسران او را با هواپيما، اتوبوس و قطار به تهران فرسـتاد             
ــه تهــران،  مــصدق در مجلــس اظهــار داشــت  ــا ": آذر، روز ورود درخــشاني ب ب

 كنيـد تـا خـودش مطيـع مركـز      آذربايجان نجنگيـد، بـه اعتراضـات آن رسـيدگي        
با شناختي بهتـر از شـوروي    34 ايران به فردي چون جورج كنان  آشکارا، ٣٣".شود

  .نياز داشت
  

، وزيـر امـور     36، وزير امور خارجـة انگلـستان و جيمـز برنـز           35ارنست بوين 
 آذر، سـه روز پـس از اعـالم خودمختـاري جمهـوري              24 در روز    ،خارجة امريكا 

بوين . نفرانس وزراي امور خارجه وارد مسكو شدند      آذربايجان، براي شركت در ك    
  بـه شـمار مـي رفـت،    منطقـه كارشـناس اوضـاع    كه ، سر ريدر بوالردهمكاريبا  

هايي چند ارائه داد، از جمله طرحي براي ايجـاد چنـد حكومـت محلـي در                   طرح
در آغاز به نظـر رسـيد ايـن نحـوة           . ايران به منظور تأمين منافع شوروي و بريتانيا       

هاي نفوذ بـراي مقامـات       به منظور تقسيم ايران به منطقه      1907رائة قرارداد   جديد ا 
روسي جالب بود ولي بعد مورد اعتراض آنها واقع شد، شـايد بـه ايـن دليـل كـه                    

در واقـع   . تواننـد تمـام كـشور را در اختيـار گيرنـد             اعتقاد پيدا كرده بودند كه مي     
                                                 

.382: 1روزشمار، . 32  
.383: 1روزشمار، . 33  

34. George Kennan 
35 . Ernest Bevin 
36 . James Byrnes 
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ـ  1322اي كه در سال   نقشه ي پـس از روي كـار آمـدن     در باكو چاپ شده بـود ول
جمهـوري  "داد كـه ايـران بـه چنـد            فرقة دموكرات در تبريز پيدا شـد نـشان مـي          

جمهــوري دموكراتيــك آذربايجــان مركــب از :  تقــسيم شــده اســت"دموكراتيــك
آذربايجان شوروي و آذربايجان ايران، جمهـوري كردسـتان مـشتمل بـر واليـات               

ل سـرزمين هـاي خوزسـتان    غرب ايران تا مرز بوشهر، جمهـوري عربـستان شـام      
بـزرگ، جمهـوري بلوچـستان شـامل كرمـان و مكـران، جمهـوري خراسـان كـه          

گرفت، جمهوري طبرستان شـامل ايـاالت         ازبكستان و تاجيكستان را هم در بر مي       
 37.ساحل درياي خزر، و جمهوري فارس كـه شـامل منـاطق مركـزي ايـران بـود                 

بـه  .  را دچـار تـشويش كـرد       سرسختي شوروي و رفتار به ظاهر آرام امريكا بوين        
تـر از برنـز ار كنفـرانس          در لندن او بـسيار ناراضـي      نيويورك تايمز   گفتة خبرنگار   

شود كه مقامـات امريكـايي مايـل هـستند            در اينجا احساس مي   ": مسكو بازگشت 
. اهميت حياتي ايران و كل خاورميانه را براي امپراتـوري بريتانيـا ناديـده بگيرنـد               

آمد براي آقاي بوين بسيار       اهميت مي   اي به نسبت بي     نز مسئله آنچه به نظر آقاي بر    
    ٣٨".مهم بود
  

زاده، سفير ايران در بريتانيا و نمايندة ايـران   ، حسن تقي  1324 دي   19در روز   
در سازمان ملل، يادداشتي براي حكيمي، نخست وزير و نجم، وزير امور خارجـه              

ايع است اگر اقدامي فوري انجام      فرستاد و به آنها هشدار داد كه بر اساس آنچه ش          
كشورهاي ديگـر، دشـمنان قـديم،       . ماند  خواهدنگيرد از استقالل ايران اثري باقي ن      

ايـران،   ... چرا اين طـور اسـت؟   "پرسيد    او مي . كردند  امتيازات زيادي دريافت مي   
                                                 

گر سيد ولي رضا نصر،  بنياد مطالعات  ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با تيسمار كريم ورهرام، مصاحبه. 37
در آن دوره تيمسار ورهرام رئيس ستاد هنگ ايران در آذربايجان . 11. ، ص1989 آوريل، 9، .سي. واشنگتن دي

.ين نقشه را در اختيار داشتبود و يك نسخه از ا  
.294.  به نقل از لنچاوسكي، پيشين، ص1945 دسامبر 28 نيويورك تايمز،. 38  
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كشوري كه در پيروزي متفقين نقشي چنـين مهـم داشـته اسـت چـرا بايـد حـاال                    
زاده دعـوي ايـران       ، تقي 1324 دي   24 در روز    ٣٩"ر خطر ببيند؟  استقالل خود را د   

چهـار روز بعـد مجلـس بـه         . عليه اتحاد شوروي را در شوراي امنيت مطرح كرد        
احمـد قـوام    .  حكيمي و هيئت دولت او را وادار بـه اسـتعفا كـرد             ،رهبري مصدق 

ي هـا   زاده شكايت ايران دربارة فعاليت       بهمن، تقي  9در روز   . جانشين حكيمي شد  
شوروي در ايران را دوباره در شوراي امنيت مطرح كـرد و خواسـتار مداخلـة آن                 

 اسـتدالل   ،، نمايندة وزارت امور خارجـة روسـيه       40ئي ويشينسكي   آندره. شورا شد 
كرد كه درخواست ايران از سوي دولتي مطرح شده است كه ديگر بر سر قـدرت                

ن بپـذيرد كـه بـا اتحـاد         اگر دولت كنوني ايـرا     ؛نيست و بنابراين قابل طرح نيست     
شوروي مستقيماً وارد مذاكره شود، شوراي امنيت ديگر صـالحيت قـضايي بـراي      

شـورا توصـيه كـرد كـه طـرفين دعـوي از راه              . رسيدگي به اين موضوع را ندارد     
اي بـه ايـران        اين آشكارا ضربه   –مذاكرة مستقيم دربارة آذربايجان به توافق برسند        

  .بود 
  

***  
شـاه بـا فرمانـدهان نظـامي و         .  كرد تا نخست وزيـر شـود       شاه به قوام كمك   

مشاوران غيرنظامي خود تبادل نظر كرد و تصميم گرفت كه از ميـان رقبـاي مقـام                 
الملـك پيرنيـا، رئـيس سـابق مجلـس، قـوام              نخست وزيري، يعني قوام و مؤتمن     

 دقا رقابت تنگاتنگ بود و سيد محمـد صـ         41.تر براي اين مقام بود      نامزدي مناسب 
                                                 

.361: 1گاهنامه، . 39  
40 .Andrei Vishinski 

سياستمداري زبردست بود، سابقة شغلي او به اواخر قرن نوزدهم و دربار ناصرالدين ) السلطنه قوام(احمد قوام . 41
ولي آغاز كار سياس . الدوله، صدراعظم، شد س از به پايان رسيدن قرن نوزدهم او رئيس دفتر امينرسيد و پ شاه مي

الدين، نخست وزير، فوري او را  ، صيد ضيا1299پس از كودتاي . بود) 1906 (1284وي پس از انقالب مشروطه 
 بار ديگر 1301 خرداد 26روز اي كوتاه در  با فاصله. زنداني كرد ولي وي جانشين او در مقام نخست وزيري شد
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ساز را به نفع قـوام، كـه در     رئيس مجلس و دوست شاه، رأي سرنوشت     طبائي،طبا
مدتي طـول كـشيد تـا       . ريختبرد، به صندوق      آن زمان در بستر بيماري به سر مي       

ان او و شـاه فعاالنـه بـه         زمـ قوام توانست دولت خود را تشكيل دهد ولي در اين           
 كه قوام وزراي خود را بـه         زماني باالخره،.  بودند دريافت دعوتي از استالين   دنبال  

مجلس معرفي كرد دعوتي از استالين براي رفتن به مسكو و مذاكره دربارة بحران              
هيئتـي از  ، بـه همـراه    1324 بهمـن    29در روز    قـوام     42.آذربايجان دريافـت كـرد    

 يجواد عامري، رضازاده شفق و ابوالحسن عميد      سياسيون و كارشناسان، از جمله      
قتي هواپيماي او به مسكو رسيد، مولوتوف، وزيـر امـور       و.  عازم مسكو شد   ،نوري

قـوام نـيم سـاعت در       .  فرودگاه نبود  هنوز در خارجة شوروي، براي استقبال از او       
زمـاني كـه قـوام از هواپيمـا خـارج شـد،             . هواپيما نشست تا وزير خارجه رسـيد      

مولوتوف از او خواست با بلندگو چند كلمه براي خبرنگـاران مطبوعـاتي سـخن               
نخست قوام نپذيرفت ولي سرانجام قبول كرد در حالي كـه در مـورد كـل                . ويدبگ

اي هـم بـراي       متـرجم قـوام چنـد كلمـه       . قضيه شـور و شـعف چنـداني نداشـت         
سپاسگزاري از مولوتوف افزود كه قوام عمداً يا شايد غيرعمدي آن را بيان نكـرده               

   43.بود
  

 بار به صورت جـدي  قوام، طي دو هفته اقامت در مسكو، با سران روسيه سه      
 استالين با مـتهم كـردن ايـران بـه نـامردي در حـق                ،در نخستين ديدار  . ديدار كرد 

                                                                                                                   
پس از آنكه رضا . و بود جنگ ادورة نخست وزيري وي رضاخان وزير دو در هر . به نخست وزيري منصوب شد

 دوباره اجازة بازگشت 1307 به تخت سلطنت نشست، قوام مملكت را ترك كرد ولي در سال 1304خان در سال 
رفت، او براي كسب مقام نخست وزيري وارد عرصة سياست و زماني كه رضاشاه استعفا كرد و به تبعيد . گرفت

شرح حال  مهدی بامداد،. ر گذاشته شدنا به زور ك1322در بهمن سال .  جانشين علي سهيلي شد1321در مرداد 
.1357، تهران، زوار، رجال ايران  

.1381 بهمن 18، 1007سپيد و سياه، شمارة " السلطنه به مسكو خاطرات سفر قوام"ابوالحسن عميد نوري، . 42  
.16. ، ص1368سرا،   تهران، كتابخاطرات سفيركبير ايران در شوروي،: گشتي بر گذشتهطهمورث آدميت، . 43  
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آورد و مطرح كردن اين نكته كه اعتماد بـه            روسيه در هر موقعيتي كه به دست مي       
اين ديدار قوام   . مقامات ايراني براي او بسيار دشوار شده است، قوام را كالفه كرد           

. دانش را ببنـدد و بـه ايـران برگـردد            قريباً آماده بود كه جامه    را مأيوس كرد و او ت     
ديدار با مولوتوف كه قوام و همراهانش را به عصرانه دعوت كرد، همان قدر تنـد                

مولوتوف هم به پيروي از رئيسش از رياكاري ايرانيان انتقـاد و قـوام را            . و تيز بود  
ايـان دوران نخـست     به دورويي متهم كرد و اظهار داشت كـه مـدت زيـادي بـه پ               

وزيري او باقي نمانده است زيرا سيد ضياءالدين طباطبـايي، مرتجـع اعظمـي كـه                
پـس  . كند، پيش از اين برنامة سقوط دولت او را ريخته است            مجلس را كنترل مي   

از آن مولوتوف مسئلة نفت را مطرح و ايران را متهم كرد كه رفتـارش نـسبت بـه                   
او گفت عاقالنه اين است     . آميز است   وي تبعيض تحاد شور اانگلستان در مقايسه با     

كه ايران با مذاكره دربارة قراردادي نفتي با شوروي، كه بر خالف انگلستان حاضر              
است در مورد امـور اكتـشاف، اسـتخراج و بازاريـابي، قـرار و مـداري مـشاركتي            

وزيـر امـور خارجـة روسـيه در مـورد           . طرفانه در پيش گيـرد      بگذارد، سياستي بي  
هاي مردمي كه خواسـتار حقـوقي    ايجان اظهار داشت كه ايران بايد به خواسته    آذرب

او گفـت شـوروي نيروهـاي    . سياسي بودند كه قانوناً حق آنهاست، احترام بگذارد      
مسلح خود را فقط زماني كه از حسن نيت ايران مطمئن شده باشد از ايـن كـشور    

  . برد بيرون مي
  

تواند  خي دربارة دليل اين كه او نميقوام به رضازاده شفق دستور داد پاس
اگر ": عميدي نوري پرسيد. هيچ يك از پيشنهادات مولوتوف را بپذيرد، تهيه كند

كنان  قوام پرخاش" بناست پاسخ ما اين باشد، پس اصالً چرا به اينجا آمديم؟
اگر درخواست آنها . خواهند من به آنها نفت بدهم بيني، آنها مي مگر نمي": گفت
من محاكمه . كشاند شكني به دادگاه مي يرم مصدق حتماً مرا به خاطر قانونرا بپذ
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 ٤٤".نه متشكرم. شوم و مجبورم چند سال باقيماندة عمرم را در زندان بگذرانم مي
تواند او را متهم به  نوري اظهار داشت كه چنين نيست و هيچ كس نمي

ا ممنوع كرده است و نه شكني كند زيرا مجلس مذاكره دربارة اعطاي امتياز ر قانون
مند شد و بيشتر  در اين موقع قوام به موضوع عالقه. قرار و مدارهاي مشاركت را 

عميدي نوري اين كار را به جواد عامري، استاد حقوق، وزير . توضيح خواست
. سابق دادگستري و وكيلي كه در مجلس به اين قانون رأي داده بود، محول كرد

آورد ولي گفت اگر آنچه عميدي نوري   به خاطر نميعامري متن دقيق قانون را
گويد درست باشد، حق با اوست زيرا اعطاي امتياز با مشاركت يا همكاري در  مي
قوام خواستار بررسي اين قانون شد كه در . برداري از منابع نفتي تفاوت دارد بهره

انون را ميان اسنادي كه هيئت همراه با خود آورده بودند، وجود داشت و متن ق
پس از آن عامري اظهار داشت كه اگر نخست وزير در مورد . براي او خواندند

برداري  سازماني مختلط يا شركتي با سهام مشترك براي اكتشاف، استخراج و بهره
شود، مشروط به اينكه اكثريت سهام  شكني نمي از نفت، مذاكره كند متهم به قانون

ستور داد بخش مربوط به نفت را از نو قوام به شفق د. متعلق به ايران باشد
بنويسد و با نحوة پيشنهادي موافقت كند ولي در عين حال تأكيد كند كه در مورد 

پذير  نشيني نيروهاي نظامي شوروي هيچ گونه سازشي امكان آذربايجان يا عقب
  45.نيست
 

 به اطالع شـاه     1324همان گونه كه فرماندة نيروهاي نظامي بريتانيا در بهمن          
ولي هيچ نـشاني    .  اسفند خارج كرد   11رسانده بود، آن كشور نيروهاي خود را در         

مقامات شوروي اعـالم كردنـد كـه     . از خروج نيروهاي شوروي از آذربايجان نبود     
برنـد     اسفند نيروهاي خود را از خراسان، شاهرود و سمنان بيرون مي           11از تاريخ   

                                                 
عميد نوري، پيشين،. 44  
.همان. 45  
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 شـوروي در واقـع از تبريـز خـارج           نيروهاي. ولي نه از آذربايجان يا ديگر مناطق      
ولي به سوي مرزهاي شوروي حركت نكردند بلكه در سه صف به سـمت               شدند

تهران، عراق و تركيه پيشروي را آغاز كردند و اين در حالي بود كه صـدها تانـك                 
. به حمايت از اين سه صف از جنوب روسيه در پـي آنهـا بـه حركـت در آمدنـد                    

مريكـا ماننـد اعتـراض خـود قـوام بـه مولوتـوف و              اعتراضات مقامات بريتانيا و ا    
گذشت و قوام، كه  ده روز از ورود هيئت ايراني به مسكو مي      . نتيجه بود   استالين بي 

اعتنايي قـرار گرفتـه و دلـسرد شـده بـود، دسـتور داد هواپيمـايي بـراي                     مورد بي 
راي حـضور   اي از استالين ب      ناگهان دعوتنامه  اما زگرداندن او به تهران آماده كنند،     با

در يك مهماني دريافت كـرد كـه بـسيار زيبـا و مجلـل و در حـدي بـاورنكردني                
 اسـتالين از يادداشـت غيررسـمي قـوام بـسيار             آشـكارا،  .دوستانه از كـار در آمـد      

 را به قوام معرفي و پيروزمندانه       46 خودش ايوان سادچيكف   زيرا ه بود خوشش آمد 
بـه هـر حـال،     . ان خواهـد فرسـتاد    اعالم كرد كه او را براي آغاز مذاكرات به تهـر          

  :هاي مورد مذاكره از نظر شوروي براي ايران آسان نبود پذيرش نكته
هـايي از   در بخـش  و بـراي مـدتي نـامعلوم      نيروهاي شوروي همچنان   )1

  .بمانندايران 
اگـر  . دولت ايران استقالل داخلي اذربايجـان را بـه رسـميت بـشناسد             )2

ت شوروي پيشنهاد اقداماتي    دولت ايران اين درخواست را بپذيرد، دول      
 :كند براي سر و سامان دادن به آن را مي

  
نخست وزير آذربايجان در روابط خود با دولت مركزي سمت استاندار           : الف

  .آذربايجان را خواهد داشت
  .آذربايجان وزير جنگ يا وزير امور خارجه نخواهد داشت: ب

                                                 
46 . Ivan Sadchikov. 
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  .شود ن پرداخت ميسي درصد از درآمد آذربايجان به دولت مركزي ايرا. ج
  .تمام مكاتبات با دولت مركزي به زبان فارسي خواهد بود: د

در مقابـل شـركت     . پوشـد   دولت شوروي از تحصيل امتياز نفـت چـشم مـي          )   3
 درصد سهام آن متعلق به شـوروي        51شود كه     مختلط ايران و شوروي تشكيل مي     

  47. درصد آن سهام متعلق به ايران خواهد بود49و 

  
 اسفند مـسكو را تـرك كـرد در حـالي كـه از پـذيرش رسـمي                   19ز  قوام رو 
اي مشترك را امـضا كـرده بـود     هاي شوروي خودداري كرده ولي بيانيه      درخواست

شود كـه سـادچيكوف، نماينـدة         كرد مذاكرات زماني از سر گرفته مي        كه اعالم مي  
   48.االختيار جديد شوروي، وارد تهران شود تام

  
***  

، در آستانة سال نوي ايراني، حسين عال، سفير ايران،          1324 اسفند   29در روز   
يادداشتي مبني بر خودداري شوروي از خارج كردن نيروهاي خود از ايران تسليم             
شوراي امنيت كـرد و در آن يادداشـت اقـدام شـوروي را نقـض فـاحش حقـوق            

مـك  المللي و معاهدة سه جانبه، و مداخلة بيشرمانه در امور داخلي ايران بـه ك        بين
 شاه در   1325 در روز اول فروردين      49.عمال، افسران و نيروهاي آن كشور دانست      

پيام راديويي خود به مناسبت نوروز به وضع وخيم ايـران اشـاره كـرد و از ملـت                   
هـاي    ايران خواست صبور باشند و به اصول دينـي و اخالقـي و همچنـين سـنت                

ي احـساس درمانـدگي،     اين اوضاع حـاكي از نـوع      . اجتماعي و ملي متعهد بمانند    
در اين زمان ترومن، رئيس     . المللي بود   ترغيب مقاومت ملي و آرزوي حمايت بين      

                                                 
47 .New York Times, March 20, 1946, quoted in Lenczowski, Op. Cit, p. 296. 

.385: 1؛ روزشمار، 371: 1گاهنامه، . 48  
.387: 1؛ روزشمار، 371-372: 1گاهنامه، . 49  
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جمهور امريكا، پيامي براي استالين فرستاد و از او خواست نيروهايش را از ايـران               
خارج كند و معناي ضمني اين پيام اين بود كه اگر اين كار انجـام نگيـرد ايـاالت                   

احتماالّ تا اين زمان به ايـن نتيجـه         ترومن  . زند  تي جدي مي  متحده دست به اقداما   
 كه پيامدهاي مسئلة ايران فراتر از منطقه است و بر موازنة قواي دنيا اثر           رسيده بود 

 در خاطراتش نوشت اگر كنترل نفت ايران در دسـت روسـيه              بعد ها  او. گذارد  مي
امكـان نداشـت    آمـد و      اي جدي بـه اقتـصاد غـرب وارد مـي            گرفت لطمه   قرار مي 

استالين نداند كه ايران از نظر استراتژيكي براي اياالت متحده و انگلستان اهميـت              
 روشـن نبـود   به هيچ رويولي تا زماني كه اين يادداشت ارسال نشده بود  50.دارد

  .كه استالين تحت تأثير عزم جزم امريكا قرار گرفته است
  

ي با دولت ايران به توافقي       فروردين استالين اعالم كرد كه دولت و       5در روز   
 4رسيده است كه به موجب آن نيروهاي شوروي در كمتر از شش هفته از تـاريخ     

اي روي     هـيچ گونـه اتفـاق غيرمترقبـه        اگـر "البته  كنند    فروردين ايران را ترك مي    
  فروردين آندره گروميكو، نمايندة شوروي درخواسـت كـرد         6 در روز    51. "ندهد

قوام بـه دليـل فـشار    . راي امنيت از دستور خارج شودكه دادخواست ايران در شو    
مقامات شوروي و دلگرمي از پيشرفت مذاكرات به عال دستور داد شكايت ايـران              

عال با حمايت شاه، بر اين اساس كه قوام احتماالً تحت فـشار ايـن               . را پس بگيرد  
ران  شوراي امنيت همچنان درگير دعوي ايـ 52.تقاضا را كرده است، آن را نپذيرفت      

هيئت نمايندگي ايـاالت متحـده در برابـر ادعـاي           . بود ولي نه براي مدتي طوالني     
 فروردين به شوراي امنيت     15هايش، در روز      شوروي مبني به خارج كردن نيروي     

                                                 
50 . Harry S. Truman, Memoirs, Years of Trial and Hope, 1946-1952, ii, Garden 
City, 1956, pp. 94-95. 

.372: 1گاهنامه، . 51  
.1353تهران، نشر كتاب، مأموريت براي وطنم، نگاه كنيد به محمدرضا پهلوي، . 52  
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دادخواهي در مورد دادخواست ايران      "و  پيشنهاد كرد اظهارات شوروي را بپذيرد       
 زيرا از دولت شوروي و دولـت ايـران           ارديبهشت به تأخير اندازد،    16را تا تاريخ    

خواسته شده است كه در آن تاريخ به شورا گزارش دهند كه آيا خروج نيروهـاي                
اگـر الزم   در آن زمـان،     شوروي از تمام مناطق ايران به پايان رسيده است يا نـه و              

دخواسـت  دا در چه زمـاني بايـد دادخـواهي در مـورد     م ميگيرد ي تصم  شورا ،باشد
 روزي كه شوراي امنيت تصميم گرفت رسيدگي به دعوي          ٥٣ ".ه دهد ايران را ادام  

اي را امضا     ايران را به تأخير اندازد، قوام و سادچيكوف، سفير شوروي، موافقتنامه          
ارتش سرخ بايد ايران را در مـدتي كمتـر از شـش             : كردند كه شامل مواد زير بود     

ردم آذربايجـان    فروردين تخليـه كنـد؛ بـين دولـت مركـزي و مـ              4هفته از تاريخ    
براي بهبود اوضاع بـر طبـق قـوانين موجـود و بـا روحيـة       "آميز    ترتيباتي مسالمت 

شود؛ شركت مختلط نفت ايـران و         داده مي  "خيرخواهي نسبت به مردم آذربايجان    
 فـروردين بـه تـصويب       4شود كه بايد تا هفت مـاه از تـاريخ             شوروي تأسيس مي  

 درصـد از    51وام و سـادچيكوف،      به موجب مكاتبـات قـ      ومجلس پانزدهم برسد    
. گرفت   درصد آن به دولت ايران تعلق مي       49سهام آن شركت به دولت شوروي و        

 سال بعدي هر يـك از طـرفين         25 سال معتبر بود و براي       25اين قرارداد به مدت     
شوروي به ظاهر پيروز شده بـود ولـي ايـن           . شدند   درصد از سهام مي    50صاحب  

قـوام هـم بـه نوبـة     . هم از نظر اقتصادي ناپايدار بود  پيروزي هم از نظر سياسي و       
كرد ولي مردم با  اين قراردادي كه وي امـضا كـرده بـود،                 خود ادعاي پيروزي مي   

موافــق نبودنــد و او در معــرض نوســانات منــافع سياســي و اقتــصادي داخلــي و 
  . المللي قرار گرفته بود بين

  
***  

                                                 
53 . New York Times, April 5, 1946, quoted in Lenczowski, Op. cit., p. 299. 
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ه روز بر قدرت و نفوذ حزب       هاي نخست وزيري قوام روز ب        ماه  در نخستين 
شـد و در نتيجـه مـردم تهـران و             توده و فرقة دموكرات در آذربايجان افزوده مـي        

شـدند تـا از حكومـت بخواهنـد دسـت بـه اقـدامات                 هاي ديگر برانگيخته      استان
در استان زنجان، جنگ بين فرقة دموكرات و مـردم محلـي بـه              . جويانه بزند   تالفي

ويـژه در     در جنـوب، بـه    . ي و افـشار شـدت گرفـت       هـاي ذوالفقـار     رهبري طايفه 
خوزستان، حزب توده ترتيب اعتصابات و تظاهرات عظيمـي را داد كـه نـشان از                

اتحادي ظاهري بـين قـوام، شـوروي و حـزب تـوده بـه               . قدرت بسيح آن داشت   
ارتش هم همـان  . ها،  دامن زد   ويژه زمينداران و خان     هاي نخبگان محلي، به     نگراني

ا معلوم شد آن قدر كه نگران نفوذ سياسي روزافـزون حـزب تـوده               گونه كه بعده  
شاه از اوضاع متغير كـشور روز بـه         . بود نگران قابليت نظامي فرقة دموكرات نبود      

كرد دل مقامات شـوروي       قوام هم، هر چند همچنان تالش مي      . شد  تر مي   روز آگاه 
 عـال، سـفير     در روز اول خرداد حـسين     . را به دست آورد، همان آگاهي را داشت       

ايران در امريكا و سازمان ملل، به شوراي امنيـت يـادآوري كـرد كـه هنـوز تمـام                   
شوراي امنيت تصميم گرفت تـا زمـاني        . اند  نيروهاي شوروي ايران را ترك نكرده     

كه خروج نيروهاي شوروي از ايران به پايان نرسيده اسـت، شـكايت ايـران را در               
چيكوف به قوام نوشت كه ارتش سـرخ        پس از آن ساد   . برنامة رسيدگي حفظ كند   

 عال را از سمت خـود       داشت كه   را بر آن   در واقع ايران را ترك كرده است و قوام        
  54.در سازمان ملل عزل كند

  
 خرداد قوام نمايندة خود، مظفر فيروز، را در رأس هيئتي به تبريز             21در روز   

ان، بـه نخـست     فرستاد تا دربارة شرايط مناسبات پيشنهادي دولت جديد آذربايجـ         
وري، نخـست وزيـر جمهـوري تـازه تأسـيس و خودمختـار                وزيري جعفر پيـشه   

                                                 
.391: 1روزشمار، . 54  
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از نظر افراد بسياري اين واقعيت كه ايـن مـذاكرات           . آذربايجان، به مذاكره بپردازد   
. ها بود   به كمونيست باج دهي دولت    گرفت نشانة       به جاي تهران در تبريز انجام مي      

وري را    اي را امضا كرد كه در آن شرايط پيـشه            خرداد موافقتنامه  23فيروز در روز    
هـاي اودر مـورد توزيـع         برانگيـز، از جملـه درخواسـت        دربارة تمام موارد مناقشه   

 خرداد قوام   25 در روز    55. پذيرفت ،ها و انتخابات    اراضي، حكومت، ارتش، ماليات   
وري را بـه سـمت        وزيـر كـشور پيـشه     ،  اهللا جاويـد    امه سالم با پذيرش اين موافقتن   

دو روز بعد، عباس اسكندري، يكـي از اعـضاي          . استاندار آذربايجان منصوب كرد   
  .مؤسس حزب توده، فرماندار تهران شد

  
استالين به اين نتيجه رسيد كه مجلس بايد هر چـه زودتـر تـشكيل شـود تـا               

ف دستور داد به قوام فـشار آورد تـا          او به سادچيكو  . معاهدة نفت را تصويب كند    
قوام قول داد كه چنين خواهد كـرد، ولـي از ايـن       . انتخابات مجلس را تسريع كند    

هـدف او راه    . رفت تا زمينه را براي رقابتي كه در پيش بود آماده كند             ره مي فكار ط 
انداختن سازماني سياسي بود تا با حزب توده رقابت كند، و اين فكـري بـود كـه                  

 تير به ملت اعالم كرد كـه در حـال           8قوام در روز    . كرد   از آن حمايت مي    شاه هم 
تشكيل حزب دموكرات ايران است زيرا كشور به حزبي سياسي نيازمند است كـه              

در روز ائتالف حزب توده و حـزب ايـران بـه            كه  اين خبر   . به آن وحدت ببخشد   
ري متوجـه   اطالع مردم رسيد، باعث حيرت اعضاي حزب توده شد ولي آنهـا فـو             

حزب جديد بسياري از افراد سرشناس را به گـرد خـود            . معنا و مفهوم آن نشدند    
جمع كرد كه پيش از اين به حزب توده پيوسته يا به عنوان هوادار با آن همكـاري           
كرده بودند ولي اعتقاد ايدئولوژيكي قوي نداشتند و به اين ترتيـب نفـوذ سياسـي                

                                                 
55 . New York Times, June 5, 1946; Lenczowski, Op. cit., 302. 

.  تبصره بود4 ماده و 15اين موافقتنامه شامل   
.381: 1گاهنامه،   
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 رهبران حزب توده تمـايلي بـه انتقـاد از            56.حزب توده را در همه جا كاهش داد       
قوام نداشتند، تا حدودي به اين دليل كه او بهترين نخست وزير ممكن در جهـت                

آنها بود، ولي در اصل به اين دليل كه شوروي معتقد بود كه او امتياز نفت                اهداف  
پرداز حزب، به يارانش توصيه كـرد گـول           احسان طبري، نظريه  . دهد  را به آنها مي   

 برنامة آنها اين بود كه بين حزب توده و نخـست            زيرااصر ارتجاعي را نخورند     عن
: او بــه هــواداران پــر و پــاقرص حــزب تــوده گفــت. وزيــر فاصــله ايجــاد كننــد

السلطنه در عمل خود را ثابت كرده است و تالش بسيار كرده است تا  ملت                  وامق"
تـا زمـاني كـه او       . د خالص كن  ]داخلي و خارجي  [ايران را از شر مداخلة سياسي       

  57".كنيم دهد، ما كه خواهان آزادي هستيم از او حمايت مي همين راه را ادامه مي
  

در .  قوام رسماً به رياست حزب دموكرات انتخاب شد        1325 تير   29در روز   
 اشـرف را    جنابشاه در واكنش به قدرت و انتظار قوام، به او لقب            ،   مرداد 2روز  
 شاه چند سال پيش تمام القاب را حـذف كـرده بـود،              رضابا توجه به اين كه      . داد

 نخبگـان   ديگـر فرمـان شـاه قـوام را از         . رسـيد   اين حركت شاه غريب به نظر مـي       
سياسي متمايز كرد و جايگاهي كامالً برتر در سلسله مراتب سياسـي ايـران بـه او                 

ا اي ر    مرداد قوام هيئت دولت خود را ترميم كرد و سه وزير تـوده             12در روز   . داد
در نظـر گرفـت و ايـن حركتـي          فرهنگ  ، بازرگاني و    ريهاي بهدا   براي وزراتخانه 

ويـژه در مـورد وزارت        انگيز بود كه به جر و بحث و كـشمكش بـسيار بـه               بحث
حزب توده پيش از اين در مجلس نمايندگاني داشت، ولـي ايـن             . انجاميدفرهنگ  

تـرين ايالـت      تن مهم قرار گرف . نخستين بار بود كه اعضايي در هيئت دولت داشت        
ها و افزون بر اين ورود سه وزير كمونيـست در هيئـت               ايران در دست كمونيست   

  . دولت به منزلة كودتاي سياسي واقعي بود
                                                 

.313. اي، پيشين، ص انور خامه. 56  
.1325 تير 19رهبر، . 57  



  زندگي و زمانة شاه 186

  
 حزب تـوده     رخنه و) و بالقوه كردستان  ( آذربايجان    فزاينده شوروي بر   كنترل

 بـوين كـامالً     .ميدانجا مقامات بريتانيا و امريكا    نگراني   افزايش  طبيعتاّ به   دولت در
مايل بود در مورد تقسيم ايران به مناطق نفوذ به شـكلي كـه در كنفـرانس مـسكو                   
پيشنهاد كرده بود، با استالين به توافق برسد ولي يكي شدن حزب توده بـا دولـت                 

  ايران  رخدادهاي جنوب  نتيجهدر  . مركزي ايران براي او به آساني قابل هضم نبود        
نـشاندة    ناگهان گزارش دادند كـه شـيخ خزعـل، دسـت          . روندي ناميمون پيدا كرد   

كرد، ارتشي از جنگجويان عـرب        انگلستان كه به حالت تبعيد در عراق زندگي مي        
 اقدام متقابل ااين آشكار –را گرد آورده و به چند شهر خوزستان حمله كرده است            

يـا  زمـان، مقامـات بريتان      هـم . هاي روسيه در شمال بود      انگلستان در برابر پيشروي   
فرمان دادند بخشي از نيروهاي ارتش آنها از هندوستان به بـصره بـرود و بنـا بـه                   

انگلـستان و   ) 1930 (1309اظهارات دولت عراق اين جابجايي بر اساس قـرارداد          
  بـه آن هـا     برخي از اعراب خوزستان بـه رفتـار ايرانيـان         . گرفت  عراق صورت مي  

  اعالم "كشور عرب "از  شي  حزب استقالل عراق خوزستان را بخ     . اعتراض كردند 
  رهبران طوايف و ايالت فارس و ديگر ايـاالت جنـوبي شـروع بـه ابـراز                   58.كرد

ها و افزايش قدرت و نفوذ       هاي كمونيست   مخالفت با تمكين قوام در برابر خواسته      
  .حزب توده كردند

  
مقاومت امريكا هم در برابر سياسـت حـزب تـوده در ايـران، پـس از آنكـه                    

 ، سفير جديد آن كشور، در ماه فروردين وارد ايران شد، شدت             59آلن. جورج وي 
آلن پيش از آن معاون ادارة امور خاور نزديـك و افريقـا در وزارت امـور                 . گرفت

                                                 
58 . Lenczowski, Op. cit., p. 304. 
59 . George V. Allen 
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، سـلف  60او در مورد خاورميانه اطالعـات زيـادي داشـت، از مـوري      . خارجه بود 
و ميهمـان  او بـا شـاه مناسـباتي حـسنه داشـت       . تر بود   تر و از او فعال      خود، جوان 

هاي   او  نگراني  . دائمي دربار در روزهاي جمعه و همبازي واليبال و تنيس شاه بود           
گفت بـراي ايـران راهـي بـين رژيـم             او مي . كرد  شاه در مورد شوروي را تأييد مي      

طرفي آسان نيست؛  در اين        توتاليتر شوروي و دموكراسي غربي وجود ندارد و بي        
رقي درگير و به شدت خواستار نفت بـود او          زمان كه اتحاد شوروي در اروپاي ش      

او به شاه گفت اياالت متحـده بـراي نجـات           . كرد  مقاومت جسورانه را توصيه مي    
 ،دنـ دان   ولي مقامات شوروي ايـن را نمـي  61،شود  ايران با شوروي وارد جنگ نمي     

نـد كـه    نك   تـصور مـي    احتماالّند و   اآنها تازه نيروهاي خود را از ايران خارج كرده          
آلن همين توصيه را بـه قـوام        . آميز است    دوباره به اين كشور بسيار مخاطره      حملة

 62.هم كرد
 

قـوام مخالفـت كـرد و از         . هاي آلن به قوام هـشدار داد        شاه بر اساس توصيه   
توانـست در آن       كـه ايـران مـي       دفـاع كـرد    سياست خود به عنوان تنها شق منطقي      

اند و هم استقالل سياسي خود      ش دست نخورده بم   ادنبال كند تا هم قلمرو    شرايط  
دولت مركزي تا زماني كه آذربايجـان همچنـان ايـالتي از ايـران بـه                . را حفظ كند  

كرد و با وعـدة نفـت اسـتالين را هـم              آمد با رژيم آن منطقه همراهي مي        شمار مي 
 مجلس آتي را كنتـرل   دتوان   مي  مي انديشيد كه   ترديد قوام   بي. داشت  راضي نگه مي  

شـود از     او معتقد بود مي   . شرايط بحث دربارة نفت را هدايت كند      بر اين اساس     و
قوام بـا او اتمـام حجـت كـرد و از او             . شد  شاه قانع نمي  . عهدة حزب توده بر آمد    
گيري دربارة تمام امور را به        ها را خودش بگيرد يا تصميم       خواست يا تمام تصميم   

                                                 
60 . Murray 

.4/3/59، 5 مصر، نوار پاسخ به تاريخ،مصاحبة شاه دربارة  كتاب . 61  
62 . Lenczowski, Op. cit., p. 308. 
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نـة نظـامي چنـين        شاه در زمينة سياسي عقب نشـست ولـي در زمي            63.او واگذارد 
ــسم هــم   . نكــرد ــرد؛ درك او از استاليني ــن را درك ك ــوام منظــور آل ــر از ق او بهت
اعتقـاد قـوام بـه ايـن كـه          مي انديـشيد    شاه  . تر از نخست وزيرش بود      گرايانه  واقع

سياست باج دهي به حفظ قـدرت او و حفـظ تماميـت ارضـي كمـك مـي كنـد                     
اي بـه     ود وزراي تـوده    نيروهايي هم در مملكت به شدت مخـالف ور         64.خطاست

در اين دوره دولت    . آنها نيز برطرف شود   نا رضائي   هيئت دولت بودند و الزم بود       
و ارتش به شكلي روزافزون از كردستان و خوزستان گرفته تا اصفهان و فارس بـا          

  .طوايف درگيري داشتند
  

***  
ي، اهل  اي اشراف   قوام از خانواده  . ناپذير بود   برخورد بين قوام و ارتش اجتناب     

هوادار خاندان  نظاميان، به ويژه افسران ارشد ارتش،       امر و نهي و ضد پهلوي بود؛        
پهلوي بودنـد، اغلـب آنهـا از طبقـة متوسـط بودنـد و عـادت نداشـتند از افـراد                      

ارفع،  لشكرسرقوام، به منظور آرام كردن مقامات شوروي،        . غيرنظامي فرمان ببرند  
اهللا   فرجلشكرسر  بركنار و شمار مي رفت به    ضد شوروي   را كه  رئيس ستاد ارتش  

آرا، رئيس سابق سـتاد       علي رزم ي حاج سپهبدزمان،    هم. اولي را جانشين وي كرد      آق
ارتش و رقيب ارفـع، از كـسوت بازنشـستگي خـارج و بـه سـمت بـازرس كـل                     

، كردنـد   شان مي   طلبان اداره   هايي كه جدايي    هاي آذربايجان و كردستان، استان      استان
 شد،  امير ارتش آرا در فنون نظامي سرآمد بود، در دورة رضاشاه             رزم .دشمنصوب  

رفـت او در      همان گونه كه انتظار مي    . طلب بود   آرا جاه   رزم.  نادري بود  واقعهو اين   
                                                 

.214-215. پيشين، صصمأموريت براي وطنم، محمدرضا پهلوي، . 63  
.همان. 64  
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 تير رئيس ستاد ارتش شد و سپس با تأييـد شـاه در صـدد مطالعـة مقتـضيات                    13
  .  كردستان برآمداستراتژيكي و تاكتيكي تهاجمي احتمالي به آذربايجان و

  
 بـا   قوام كمي پس از وارد كردن افرادي از حزب توده به هيئت دولـت خـود               

با توجه به   .  ممنوع كرد  از دخالت در امور سياسي    را  اي افراد ارتش       اعالميه صدور
 ي حاصـل  آشفتگي اجتماعي و اغتـشاش سياسـي در سراسـر كـشور، ايـن فرمـان               

قريب الوقـوع   هاي     آرام كردن ناآرامي   ، قوام براي  1325در اوائل شهريور    . نداشت
گـشاي     بختياري و قشقايي، مظفر فيروز را كه رئيس تبليغات و مـشكل            نواحي در

هاي فيروز يكـي      از جمله تصميم  . اعزام داشت به آن مناطق    امور سياسي وي بود،     
وزير .  فارس بود  لشكرهم دستور بازداشت سرهنگ عبدالحسين حجازي، فرماندة        

قوام مجبور شـد    . اد ارتش در اعتراض به اين اقدام استعفا دادند        جنگ و رئيس ست   
شخصاً در وزارت جنگ حضور يابد و رسماً به خـاطر ايـن رخـداد عـذرخواهي                 

 اين واقعه مرز دخالت غيرنظاميان در امور ارتش را مـشخص كـرد و معلـوم               . كند
مـش  در ايـن زمـان قـوام كـار آرا         .  كه ارتش دخالت بيشتر را پـذيرا نيـست         نمود

اهللا زاهدي محول كـرد و او را بـه سـمت               فصل لشكرسربخشيدن به جنوب را به      
فرماندهي تمام نيروهاي جنوب و همچنين استانداري فـارس، كـه تحـت سـلطة               

ايل قشقايي خواستار عـزل وزراي    . رهبران ايل قشقايي قرار گرفته بود، تعيين كرد       
 زاهـدي موفـق شـد بـا         .اي از هيئت دولت و خودمختاري استان فارس بـود           توده

رؤساي ايل قشقايي به سازشي موقت برسد و نوعي صلح و آرامش را در منطقـه                
  .برقرار كند

  
وري بـه افـسران فرقـة         قوام قول داده بود كه درجه هاي نظامي اعطايي پيشه         

. هاي مشابه در نيروهاي ارتش ايران به رسميت بـشناسد           دموكرات را معادل درجه   
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ود افـسراني را كـه ارتـش را بـه منظـور ملحـق شـدن بـه                   او همچنين قول داده ب    
 عـالي ارتـش     فرماندهان. شان بازگرداند    سمت قبلي  شورشيان ترك كرده بودند، به    

اين  قوام از شاه درخواست كرد اجازة     . ندتحمل هيچ يك از اين دو اقدام را نداشت        
مـان  دهم پيش از امـضاي ايـن فر          مي جيحتر": شاه نپذيرفت و گفت   . كار را بدهد  

اي    اي اين كار از قوام خواسـت وزراي تـوده          شاه به ج   65".هايم را قطع كنند     دست
 مـي   انتخابـات . مجلس را كنار بگذارد و مقدمات انتخابات مجلس را فراهم آورد          

 در سراسر كشور، از جمله آذربايجان، برگزار شود، و اين به معناي حضور            بايستي
 گيج   براي مدتي   مقامات شوروي را   ي كه واقعيت آذربايجان بود، نيروهاي دولت در    

آنها از يك سو مايل به حمايت از حكومت دست نـشاندة خـود در               . و نگران كرد  
آذربايجان بودند، از سوي ديگر نياز داشتند مجلس تشكيل شود تا عهدنامة نفـت              

  . دوم را برگزيدنداز چندي دودلي شقپس . را تصويب كند
  

***  
ي قابليت نظامي جمهوري آذربايجان پرداخت      ستاد فرماندهي ارتش به بررس    

به سازماندهي، تـسليحات، اسـتراتژي و نفـرات نيازمنـد            و به اين نتيجه رسيد كه     
در سازماندهي آذربايجان فعالً جز ترس      "آمد كه     از اين بررسي چنين بر مي     . است

هـايي كـه در ايـن مـورد در تهـران              گـويي   گزافه. و نگراني هيچ چيز وجود ندارد     
 66".پايـه بـراي ايجـاد رعـب و وحـشت اسـت       هـايي بـي   ود در اصـل دروغ    ش  مي

 بـه    فـوري  توانـستند    در نتيجه نمـي    و افسر فاقد صالحيت داشتند      700شورشيان  
 مـي يافتنـد    اگر فرصـت كـافي       اما. شكلي مؤثر براي آغاز جنگ سازماندهي كنند      

 بـدل    و بـه تهديـدي واقعـي بـراي كـشور           دهند سازمان    به خود  توانستند بهتر   مي
                                                 

.215.  پيشين، صمأموريت،محمدرضا پهلوي، . 65  
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ند و  اها حاكي از آن بود كه از قفقاز مهاجران به ايران سرازير شده                گزارش. شوند
به ويـژه   .تگرف  خواهندبزودي تمام كارهاي سياسي و اجتماعي منطقه را به دست           

 افـسر را بـراي      600دادنـد،      افسران جديدي را داشتند به سرعت آمـوزش مـي          كه
سيل اسـلحه،   .  به خارج فرستاده بودند    آموزش ديدن، به ويژه در زمينة هوانوردي،      

 هزار تفنگ و مقدار بسيار زيادي  مهمات، به منطقه           100 مسلسل،   5000از جمله   
بر اساس آن گزارش اكنون امكان نابود كردن اين نيرو وجود داشـت             . سرازير بود 

بـر  . شـد    بزودي به تهديدي خطرناك براي استقالل كشور بدل مي          همان نيرو  ولي
فقط اسـتقرار   نه  كه هدف اين شورش     ن بود   گزارش همان قدر روش   اساس همان   

زماني كه نيروهـاي  . جمهوري خودمختار آذربايجان بلكه تسلط بر تمام كشور بود  
بـر اسـاس آن   . ماندنـد  حركـت نمـي   كردند ديگر بي آن براي اقدام آمادگي پيدا مي   

ون زمان اقدام    كه هم اكن   كندگزارش وظيفة ستاد كل بود كه به شكلي قاطع اعالم           
است؛ اقدام نكردن نـامعقول اسـت زيـرا ملـت را دسـتخوش خطـري دهـشتناك          

گيرنـدگان در مـورد سرنوشـت كـشور را در معـرض تنـدترين                 كند و تـصميم     مي
    67.دهد هاي تاريخ قرار مي داوري
  

او در فرمـان خـود گفـت    .  با اين گزارش موافق بود و آن را تأييـد كـرد          شاه
هي از ماجراجويان مصمم هستند يكـي از حاصـلخيزترين و           اطمينان دارد كه گرو   

هاي ايران را در اختيار گيرند و اگر بـه آنهـا فرصـت و اجـازه                   ترين استان  باارزش
و گفت بنـابراين بـر اسـاس وظيفـه و           . اندازند  دهيم استقالل كشور را به خطر مي      

، سـت ة او د بـر عهـ    ، و سوگندي كه ياد كرده اسـت       شمقامبر اساس   مسئوليتي كه   
   68.دهد دستور اقدام فوري براي نجات آذربايجان و بقية خطة شمال كشور را مي

                                                 
.همان. 67  
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هاي مهر    در ماه . در اين زمان نخست وزير هم در همين جبهه قرار گرفته بود           

آرا و اميراحمدي، وزير جنگ، چند بار مالقـات كردنـد تـا               و آبان، شاه، قوام، رزم    
 اعـزام نيـرو بـه       احتمـالي ت و تـصميم     دربارة پيامدهاي نظامي و سياسي انتخابـا      

اي را از هيئـت دولـت          مهر قوام وزراي تـوده     28 در روز    69.آذربايجان بحث كنند  
كنار گذاشت و علي شايگان، حميد سياح و منوچهر اقبال را جايگزين آنهـا كـرد                

در روز  . ترين دوستان مورد اعتماد شاه بدل شـد         از نزديك   كه اقبال بعدها به يكي    
 آذر در سراسـر كـشور       16ست وزير اعالم كرد كـه انتخابـات در روز            آذر نخ  12

شود، جز در آذربايجان كه در آنجا انتخابات به محض اينكـه نيروهـاي                برگزار مي 
 15در روز . شـود   برقراركنندة قانون و نظم وارد آنجا شوند، انتخابات برگـزار مـي           

ا شـاه بـه گـزارش سـرهنگ     آرا با هواپيما به زنجان رفتند و در آنج       آذر شاه و رزم   
فرماندة نيروهايي كه براي پيشروي بـه سـوي آذربايجـان تعيـين             ،  حسين هاشمي 

او گفت دشمن خـود     . شده بودند، گوش داد و به نيروهاي مسلح فرمان حمله داد          
وظيفة ما حفظ اين آب و خـاك،        "بنابراين  . كند  هاي بعدي آماده مي     را براي حمله  

بـار دشـمنان مـا جامـة          است كه رؤياهاي شرارت   و حفظ روحية ملي پيش از آن        
  ".پرستانة خود را به جا آوريم اكنون بايد وظايف ميهن هم. عمل بپوشند

  
 هر   عزيز حركت و   آذربايجانبراي همين منظور مقرر مي داريم قراي تاًمينيه بطرف          

 و پـرچم شـير و خورشـيد را در تمـام              بكلي در هم شكنند      را و ايستادگي    مقاومتنوع  
عزيـز    از ناصيه هم ميهنان    راو درد غم و بيچارگي       اهتزاز در آورند     در سرزميناين  قاط  ن

نيـل بـه    .  منتهاي بدبختي و مذلت را تحمل كرده اند پاك نمايند           اخير سال   ظرف يك كه  
نيست و نام كـساني     اين مقصود و اجراي اين وظيفه مهم جز با فداكاري شما امكان پذير              

ي نجات ميهن عمل خواهند كـرد هميـشه در تـاريخ پـر افتخـار                كه در اين اردوكشي برا    
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 193آذربايجان 

دائماّ مراقـب اعمـال شـما هـستم و از نزديـك شـجاعت و                 نم. كشور باقي خواهد ماند   
    70.شهامت شما و افراد تحت امر شما را مالجظه خواهم كرد

  
سـتون چـپ    . نيروهاي ملي در سه صف، چپ، راست و مياني، حمله كردند          

اي نظامي در قافالنكوه را به عهده داشت كه بر شهر              فتح قلعه  يا غربي وظيفة مهم   
هاي شورشي از آن    ميانه مشرف بود و گروهي مختلط از نيروهاي دائمي و چريك          

 غالم يحيي دانشيان، كه خود را فرماندة آنهـا اعـالم كـرده بـود،                وكردند    دفاع مي 
 نبـود و مواضـع      دفاع شورشـيان چنـدان مـؤثر      اما  . رهبري آنها را به عهده داشت     

وري كه در تبريز بود گزارش داد         دانشيان به پيشه  .  شد تخليه آذر   19قافالنكوه در   
ناميـده   "فـداييان "كـه   هـا     كه اين نبرد يك روز كامل طـول كـشيد ولـي چريـك             

رفـت آنهـا آمـادگي جانفـشاني          نشستند زيرا در حالي كه انتظار مي        شدند عقب   مي
هاي مكرر توپخانـه       از بمباران هوايي و از شليك      "باشند  براي اين آرمان را داشته      

 روحية خود را از دست دادند و سنگرهاي خود را ترك            او نوشت آنها   ."ترسيدند
وري دستور داد هر سرباز يا چريكي را كه فـرار كنـد در جـا بـا تيـر                      پيشه. كردند
از وري و در حدود صد تـن    آذر پيشه21در روز .  ولي ديگر دير شده بود     71.بزنند

دانـشيان هـم پـس از       . افرادش از راه شهر مرزي جلفا بـه اتحـاد شـوروي رفتنـد             
 وقتي نيروهاي دولت مركزي به تبريز رسـيدند         72.دستبرد به بانك ميانه چنين كرد     

ديگر دشمني نمانده بود تا با آنها بجنگند، و به جاي دشمنان شهروندان بودند كـه         
نگ احمد زنگنه كه به همـراه نفـرات         سره. از آنها با شور و شعف استقبال كردند       

گويي ورود نيروهـاي مـسلح شاهنـشاهي زنـدگي          ": ارتش وارد تبريز شد نوشت    
مردان، زنـان و كودكـان همـه بـا هـم چنـان شـوقي را ابـراز                   ... مردم را منور كرد   
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افتاد كه اين ابـراز احـساسات در طـول تـاريخ              داشتند كه آدمي به اين فكر مي        مي
زماني كه فريدون ابراهيمي، دادستان كـل فرقـة          ٧٣".اده است ايران به ندرت رخ د    

بردند، مردم با شعارهايي درخواسـت اعـدام          دموكرات، را به سوي زندان شهر مي      
سرهنگ زنگنه، كه همـان روز بـه سـمت فرمانـدار نظـامي        . كردند  فوري او را مي   

ن پاسـخ   كند ولي دادستان پيشي     منصوب شد، به او گفت اگر بخواهد او را آزاد مي          
 طـي چنـد مـاه آينـده،         74".دهم همين جـا در زنـدان بمـانم          ترجيح مي ": داده بود 

ابراهيمي هم مثل چند تن از افسران نظامي فرقة دمـوكرات كـه پـيش از ايـن بـه                    
  .سازمان نظامي حزب توده وابسته بودند، محاكمه، محكوم و اعدام شد

  
زان محبوبيـت وي    پس گرفتن آذربايجان روحية شاه را تقويت كرد و بـر ميـ            

در هـر   .  آذربايجان شد  به با قطار عازم سفري سياسي       1326 خرداد   2او در   . افزود
در تبريز، مردم براي    . احساسات بسيار از او استقبال كردند      و   ايستگاه مردم با شور   

در ديگـر   .  كيلـومتر از شـهر بيـرون آمـده بودنـد           12استقبال از او، اغلـب پيـاده،        
ين گونه از او استقبال كردند و آخرين شهر تهران بود كه            شهرهاي مسير او هم هم    

 20علينقي عاليخاني كه در حـدود       .  خرداد به آنجا رسيد    20سه هفته بعد در روز      
آورم كـه     ن دانشجو بودم و بـه خـاطر مـي         م": گويد  سال بعد وزير اقتصاد شد مي     

و بدون محـافظ    او تنها   .. .كشيدم  جلوي دانشگاه تهران به هواداري از او فرياد مي        
توي يك جيپ ايستاده بود و به مردمي كه دور اتومبيلش جمع شـده و راهـش را       

كوشيد مردم را كنار بزند و راه جيپ را باز            سرهنگي مي . داد  بسته بودند، سالم مي   
    ٧٥".شاه در اوج محبوبيت خود بود. شد كند، ولي موفق نمي
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***  

قوام متهم به تقلـب در      . ه بود انتخابات مجلس پانزدهم جنجالي و غيرمنصفان     
از جمله مـصدق، جمـال امـامي،        –انتخابات شد و براي گروهي از افراد قدرتمند         
 كه جز مخالفت با نخست وزيـر        -سيد محمد صادق طباطبايي و سيد مهدي فرخ       

وجه تشابه مهم ديگري با هم نداشتند، ايـن فرصـت را فـراهم آورد كـه بـه شـاه                  
شـاه بـه    .  در دربار سلطنتي متحصن شـوند      1325 دي   20شكايت كنند و در روز      

نتـايج  .  نتيجة مهمـي نگرفـت     گونيابت از آنها با قوام سخن گفت ولي از اين گفت          
داد در تهران قوام، كه با وجود نخست وزيـر بـودن نـامش بـه                  انتخابات نشان مي  

عنوان رهبر حزب دموكرات وارد فهرست شـده بـود، بيـشترين تعـداد آرا را بـه                  
ولـي  . ه است و پس از او علي اميني و ديگر هوادارانش قـرار داشـتند              دست آورد 

هـاي    ها كه نفوذ محلي همواره تـأثير بيـشتري بـر نتيجـه              فرمان قوام در شهرستان   
داد نخـست     اصل تفكيك قـوا اجـازه نمـي       . انتخابات داشت، آن قدرها مطلق نبود     

م از كرسي خـود     رفت قوا   وزير نمايندة مجلس شود، پس همان گونه كه انتظار مي         
چشم پوشيد و اين كار باعث شد دكتر رضازاده شفق كه نفر سيزدهم از فهرسـتي                

   76.يافتند، وارد مجلس شود  نفر نخست آن به مجلس راه مي12بود كه 
  

ولـي  . يـران بـود   ااز نظر بسياري از افراد در اين دوره قوام تنها مرد قدرتمند             
الت قوام با ارتـش، كـه از همـان آغـاز            مشك. اين بيشتر ظاهر امر بود تا باطن آن       
اميراحمـدي، وزيـر    سـپهبد    1326 تير   16روز  . شروع شده بود، همچنان با او بود      

جنگ او، پس از يك رشته جنجال در هيئت دولت در پي تصميم قوام بـه اعـالم                  
 از  ، تيمـسار ديگـري    اولـي،    آق روز بعد وزيـر كـشور     . حكومت نظامي، استعفا داد   
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ه هواداري از همكار نظامي خود و به عنوان اعتراض به فرمـان  هيئت دولت قوام ب  
هـا و بازداشـت بـدون         نخست وزير در مورد تعطيـل كـردن گروهـي از روزنامـه            

بـاز   را   بر ارتش  قوام   اين رخدادها كنترل مختصر   . استثناي ناشران آنها، استعفا داد    
ير و وزير   هم كمتر كرد و او را واداشت محمود جم، فردي غيرنظامي، نخست وز            

محمـد    مـرداد  25در روز   .  را به سمت وزارت جنگ منـصوب كنـد          پيشين دربار
اي انتقـادي خواسـتار       مسعود، سردبير روزنامة مرد امـروز در تهـران، در سـرمقاله           

اي به مبلغ يك ميليون ريال، كه مبلغـي قابـل توجـه بـود،                 اعدام قوام شد و جايزه    
ن كرد كه قوام را كه هنوز مـصدر كـار           براي هر كسي يا بازماندگان هر كسي تعيي       

 شهريور مجلس جديد 7 در روز  77. فوري مخفي شد خود و،است به قتل رساند
 مهـر   12با اكثريت دو سوم آرا  به نخست وزيري قوام ابراز تمايل كرد و در روز                 

ـ .  نمايندة حاضـر بـه او رأي اعتمـاد داد          120 رأي از      93با اكثريت     ا ايـن همـه،    ب
 شـوروي را هـدف انتقـاد        در مورد او  سياست  مايندگان نخست وزير و     ناقليتي از   

تحركات ضد شوروي از صـحن مجلـس فراتـر رفـت و             . كوبندة خود قرار دادند   
ولـي  . قوام به ناگزير دستور داد چند تن از ناشران و سـردبيران را دسـتگير كننـد                

س  چـون عبـا     متنفـذ   نماينـدگان  شماري از  .مشكالت او در مجلس كاهش نيافت     
 مدير روزنامة اطالعات، عبدالقـدير آزاد، عبدالحـسين اعتبـار، و امـامي              ،مسعودي

اهري او را به خـاطر مـشاركت در معاهـدة نفـت كـه از نظـر آنهـا غيرقـانوني و                       
مـورد    شديداّ ،)"بدترين معاهدة صد سال گذشته در تاريخ ايران       "(بخش بود     زيان

 حـسين   .شدند گرايي  چار تب ملي  هواداران قوام هم د   حتي    78.نددقرار دا مؤاخده  
حـسين رحيميـان از جنـاح حـزب دمـوكرات مجلـس               مكي، مظفر بقايي و غـالم     
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 نوري، رئيس تبليغات قوام، در راديو خواسـتار          ابراهيم خواجه  79.گيري كردند   كناره
  80. نظام ملي كنترل نفت شدبرقراري
  

 كه چند   ،در اين ميان قوام با ناخشنودي استالين از تأخير در گشايش مجلس           
استالين انتظـار داشـت پـس از        . برو بود   ، رو گذشت  ماه از انتخاب نمايندگانش مي    

 23 و 5در روزهـاي  . تشكيل مجلس عهدنامـة مـورد نظـرش بـه تـصويب رسـد           
هايي رسمي براي قوام فرستاد و در آنها وي را بـه              شهريور سادچيكوف يادداشت  

 " و تبعـيض عليـه آن      سياست دشمني نسبت به شـوروي     "مسامحه و بازگشت به     
 مهر قوام سرانجام گزارشـي مفـصل دربـارة سـفرش بـه      29ر روز  د 81.متهم كرد

اي از قرارداد نفت كه با سـادچيكوف امـضا كـرده بـود،                نسخهرا به همراه    مسكو  
كـه  اي    ديگر تسليم مجلـس شـد، اليحـه       اي    همان روز، اليحه  . تسليم مجلس كرد  

 و مـأمور      در مورد رد قرارداد با شـوروي       دكتر رضازاده شفق و چند نمايندة ديگر      
 شرايطي بهتـر    رايكردن دولت به آغاز مذاكراتي با شركت نفت ايران و انگليس ب           

.  نمايندة حاضر به تصويب رسـيد 104 رأي از   102تنظيم كرده بودند و با اكثريت       
 ، غافلگير شد و مناسبات خود با قـوام        اشتاستالين كه انتظار رد اين قرارداد را ند       

قرارداد كمك نظامي بين ايران و ايـاالت متحـده          در همان حال،    . تر كرد   خشن  را  
در اوائل مهر ايران موافقتنامـة جديـدي بـا          .  به دست استالين داد     نيز ريديگبهانة  

كه به موجب آن هيئتي نظامي بـراي راهنمـايي نيروهـاي            امضا كرد   اياالت متحده   
 ديگري بود   ه هاي  در واقع ادامة  موافقتنام     اين موافقتنامه .  آمدند مسلح به ايران مي   

 براي سازماندهي ارتـش     1322 از براي سازماندهي ژاندارمري و      1321 سال   ازكه  
                                                 

.408: 1روزشمار، . 79  
.همان. 80  

81 . Lenczowski, Op. cit., p. 309. 
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 مقامات شوروي گـاه بـه گـاه بـه حـضور مستـشاران               82.دنشدمي  منعقد  هز سال   
كردند ولي از آنجا كه اياالت متحده و اتحاد شـوروي             نظامي در ايران اعتراض مي    

 جنگ با هم متحد بودند، اين اعتراضات هرگز حالتي شديد يا تهديدآميز             به هنگام 
پس از پايان جنگ و به هنگام عقد قـرارداد نفـت هـم شـوروي                . به خود نگرفت  

پس از مخالفت دور از انتظار مجلس با قرارداد         . همين رفتار را در پيش گرفته بود      
بهانـة جنـگ بـدل شـد و          نفت شوروي، قرارداد نظامي ايران و امريكا ناگهان بـه           
 را  1921 قـرارداد سـال      6شوروي به خاطر آن قرارداد استناد گاه و بيگاه به مـادة             

دانست، مقامـات شـوروي بـه موجـب آن مـاده نيروهـاي خـود را مجـاز                     روا مي 
دانستند كه در صورت احساس خطر به دليل حضور نيروهاي كـشوري ديگـر                مي

ر پاسـخ، وزارت امـور خارجـة امريكـا          د. در ايران، وارد خاك اين كـشور شـوند        
واحدي جديد را پي نهاد و آن را دايرة امور يونان، تركيه و ايران نام نهاد، به ايـن                   

تراز يونان و تركيه يعني كشورهايي دانست كه موضـوع اصـلي        ترتيب ايران را هم   
 83.دكترين ترومن بودند

 
ز آغاز به كار مجلس     تا پيش از انتخابات انتقاد از قوام ممكن نبود ولي پس ا           

او به كمك نياز داشت و چنين انديشيد كه         . پذير شد   موقعيت وي متزلزل و آسيب    
شايد بتواند از جورج آلن، سفير امريكا، كمك بگيرد زيرا با او مناسباتي دوسـتانه               

 دخالـت آلـن جـسارت مخالفـان قـرارداد قـوام را               بر عكس،  ،اما.برقرار كرده بود  
ريور مـاه در انجمـن روابـط فرهنگـي ايـران و امريكـا در                لن در شه  آ. افزايش داد 

ولـي  . هـاي تجـاري نـدارد       سخنراني خود گفت اياالت متحده به هـيچ رو هـدف          
او . هاي تجاري به تهديد آميخته شود       شود كه طرح    اياالت متحده زماني نگران مي    

                                                 
، 1990، تهران، )1(، هيئت مستشاران نظامي امريكا در ايران 70اسناد، .. 82  

83 . Lenczowski, Op. cit., p. 311. 



 199آذربايجان 

را  او ايرانيان    .گذارد  گفت امريكا در برابر چنين تهديدهايي دست روي دست نمي         
  :تشويق كرد كه قاطعانه مقاومت كنند

  
مثل تمام نقاط ديگر دنيـا خلـل   ايران   قبالدرسياست اين  ةادام در موردتصميم ما 

نسبت به آن اگر مردم ايران در دفاع از حاكميت خود ثابت قدم باشند ما هم          . ناپذير است 
را در نظـر    خـويش   زماني كه منـافع ملـي       ميهن پرستان ايراني    . بود خواهيم   ها ثابت قدم  

شـان     مطمئن باشند كه مردم امريكا كامالً از آزادي آنهـا در مـورد حـق انتخـاب                 گيرند  مي
ايران حق دارد آنها را رايگـان در اختيـار          . منابع ايران به ايران تعلق دارد     . كنند  حمايت مي 

 84.ديگران بگذارد يا اگر مايل باشد به هيچ قيمتي آن منابع را به ديگري واگذار نكند

 
اظهارات آلن كه به نوعي تكرار دكترين ترومن، اعالم شده در فروردين مـاه،           

ي آن بلكه به دليـل تفـاوتي كـه بـا رفتـار بريتانيـا                ذاتبود، نه تنها به خاطر ارزش       
 ، بـر خـالف آلـن، بـه          85تلوژسر جان لو ر   . كننده بود   داشت، براي ايرانيان دلگرم   

مقامـات بريتانيـا نگـران ايـن        : كـرد   ميداليلي آشكار سازش با شوروي را توصيه        
بودند كه دريغ داشتن امتياز نفت از شوروي براي امتياز نفت انگلستان در جنوب              

سـخنان و موضـع ايـاالت متحـده شـهامت      . هم احتماالً پيامـدهايي داشـته باشـد    
جانبـة    د و بر رخدادهايي اثر گذاشت كـه بـه رد همـه            افزوسياستمداران ايراني را    

آلن بـه آچـسن گـزارش داد كـه فروپاشـي            . د نظر در ماه مهر انجاميد     قرارداد مور 
حزب توده بيشتر به دليل اين اعتقاد كلي در ايران، آذربايجـان و اتحـاد شـوروي                 

 از سـازمان    ايـران "باشـد   آلن نوشت هر چه     . زند  بود كه اياالت متحده بلوف نمي     
ر از ايـاالت متحـده      ت  تر نيست و سازمان ملل هم، در تحليل نهايي، قوي           ملل قوي 

ويـژه بخـش مربـوط بـه فروپاشـي             قوام، به نوبة خود، ديدگاه آلن، بـه        ٨٦".نيست
                                                 

84 . New York Times, September 12, 1947. 
85 . Sir John Le Rougetel 
86 . Dean Acheson, Present at the Creation: My Years at the State Department (New 
York: W.W.Norton, Inc., 1969), pp. 196-198. 
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گويي تلقي كرد، ولي به آنچه ناگزير بود گردن نهـاد و دسـت    حزب توده را گزافه  
كم يكي از ناظران اظهار داشت كه او از اليحة دوستش، رضازاده شفق، در مـورد                

 موضوع هر چه بود شكـست در مجلـس قـوام را از               87.رد قرارداد، پشتيباني كرد   
هاي ديگـر، از      نظر سياسي كوچك كرد، به اين معنا كه در عمل به نفع تمام جناح             

پيمان پيـشين وي،     حسين رحيميان، هم    استيضاحي كه غالم  . جمله حزب توده، شد   
در مجلس هنوز اكثريـت  . در روز رد قرارداد مطرح كرد، بيشتر به او آسيب رساند        

ر فرمـان   ث قوام بود و وي اعتقاد داشت كه مثل گذشته مي تواند بـه شـكلي مـؤ                 با
تا پيش از رد قرارداد     . كرد   اشتباه مي   هواداري از خود   كامح است راند، ولي در مورد   

دانـستند و ايـن       او تنها دولتمرد ايران بود كه مقامات شوروي او را قابل اعتماد مي            
كردنـد و     شوروي يكـسره از او انتقـاد مـي        در اين دوره مقامات     . ماية نفوذ او بود   

در روز . تلويحاً خروج او را شرطي براي بهبود مناسبات با ايران قـرار داده بودنـد         
ايــران را بــه  آبــان، ســادچيكوف يادداشــتي بــسيار تنــد تــسليم قــوام و در آن 29

 بود بريتانيا داده به   وفاي به عهد ايران در برابر امتيازي كه          وشكني متهم كرد      پيمان
 اين يادداشت در    .دانست شاهدي بر نقض پيمان دوستي ايران با اتحاد شوروي           را

 آذر، او پيـام     10در روز   . اي به قطع احتمـالي روابـط ديپلماتيـك بـود            واقع اشاره 
ديگري ارسال داشت و اين بار به توضيحات قوام در مورد اين كـه چـرا مجلـس                  

  بـه  "كننـده   پيامدهاي نگران "مورد  در  قرارداد مورد نظر را رد كرده است، پاسخ و          
 قوام كوشيد در سخنراني راديويي خود اين اتهامات را تكـذيب            .داد  ايران هشدار   

دو روز بعـد تمـام وزراي او        . كند ولي پيام او خـشم مجلـس را دو چنـدان كـرد             
 آبان، كمتر از دو هفته قبل، در        27استعفا دادند، جز سيد جالل تهراني كه در روز          

 18در روز   . ايندة پارلماني قوام همكاري خود را با وي آغـاز كـرده بـود             سمت نم 
آذر، قوام در مورد اقدامات دولت به مجلس توضيح داد و درخواست رأي اعتماد              

                                                 
87 . Lenczowski, Op. cit., pp. 311-312. 
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 عجـب ايـن كـه       88. نفـر بـه او رأي دادنـد        46 نمايندة حاضـر فقـط       112از  . كرد
كرد، شب    ميشاهدخت اشرف، خواهر دوقلوي شاه، كه قوام گاهي با او مشورت            

 استعفا دهـد زيـرا رأي        خودش قبل به او هشدار داده بود كه عاقالنه اين است كه          
اطالعـي    قوام اين توصيه را، بر اساس اين كه از روي بي          . آورد  كافي به دست نمي   

 قوام روزي كه بركنار شـد از مداخلـة غيرمنطقـي قـوة              89.است، ناديده گرفته بود   
أسـف كـرد و هـشدار داد كـه ايـن كـار بـراي                مقننه در كار قـوة مجريـه ابـراز ت         

، و اين ادامة گوشـزد دوسـتانة شـاه در    90آورد انگيز به بار مي    مشروطيت پاياني غم  
يكي دو سال پيش و منادي جوش و خروش مـصدق، نخـست وزيـر، در همـين                  

  .  بوددهه بعد مورد در نيم
  

 زيركـي    كـه سياسـتمداري بـه      معتقدندبسياري از ايرانيان با بازنگري گذشته       
 بنابراين او   91.رسد  دانست كه آن قرارداد به تصويب هيچ مجلسي نمي          قوام بايد مي  

ايـن  . با مهارت كامل براي فريب دادن استالين و مولوتوف اين بازي را آغاز كـرد              
كند ولي در بهترين حالت ادعايي قابـل بحـث            نظر قوام را به يك قهرمان بدل مي       

ي وجود نداشت كـه بتـوانيم كـار او را يـك           در آن زمان هيچ دليل و شاهد      . است
ترديدي نيست كه او مايل بود حزب توده را سـر جـاي             . بازي زيركانه تعبير كنيم   

ولـي شـوروي    . آيـد   خودش بنشاند و اعتقاد داشت كه اين كار از دستش بـر مـي             
بازي او با آنها به اين منظور بود كه آنها را راضي نگه دارد و               . حكايت ديگري بود  

 هاي استالين داشت و     قوام نه درك عميقي از برنامه     . امش جلوي آنها را بگيرد    با آر 
                                                 

؛ 435-436: 1؛ گاهنامه، 409-410: 1روزشمار، .  88  
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هـا همـواره      دانـست كـه روس      او مـي  . لنينيـسم -از ماركسيسم ،   به احتمال زياد   نه،
هـاي گـرم را داشـتند و از نظـر آنهـا ايـران از نظـر                    آرزوي دست يـافتن بـه آب      

آغـاز شـده    دو قـرن پـيش   زاولي اين تمايل دست كم   . جغرافيايي بهترين راه بود   
بـه  او دركي . كرد اين تهديد حالتي جدي داشته باشد      ، بنابراين قوام تصور نمي    بود
گرايـي كـه در دوران    آن نـوع ملـي  از ، يعني هم نداشت گرايي  از مفهوم مليروز

فرمانروايي رضاشاه در ايران شكل گرفته بود و حول آگاهي واقعـي يـا كـاذب از                 
برداشت قوام از شكوه برداشـتي شخـصي و         . زد  ه دور مي  شكوه ملي از دست رفت    

خواسـت بـا     توانست هر طور كه مي      استالين قدرت داشت و شايد مي     . طبقاتي بود 
گذاشت   بايد با توجه به جايگاه قوام به او احترام مي         . با او نه   ولي   ،ايران رفتار كند  

 ، وزير ايـران بـود     كرد و اين ارتباطي به اين نداشت كه او نخست           و با او رفتار مي    
چرا قوام نسبت به همه، از جملـه        داد كه     اين نشان مي  .  بود اوبلكه مربوط به خود     

شايد به همين شيوه هم بود كه قوام شـاه          . آميز داشت   نسبت به شاه، حالتي نخوت    
قـدر    سـابقه و شـايد هـم غيرقـانوني لقبـي همـان              را ترغيب كرد كه با اقدامي بـي       

  .مطابقت داشته باشد او در ذهن خودش  با تصويرآميز به او بدهد كه نخوت
  

 ، دو روز پس از آنكه ابراهيم حكيمي جانشين وي           1326 دي   8قوام در روز    
  .شد و هيئت دولت خويش را به شاه معرفي كرد، از ايران رفت

 



 

 


