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 ”السلطنه  قوامِی سياسیزندگ“ بر یتأمل
 
، نوشته حميد شوکت در پرتو ”السلطنه  قوامِی سياسی زندگ–در تيررس حادثه “ فصل دوم کتاب ِی بررسیها حاو  يادداشتاين

 نويسنده کتاب یه فصل دوم کتاب پرداخته و عمدتًا صحت و سقِم چند سند مورد اتکاصرفًا ب. اسناد و شواهد مشروطيت است
 یها ها و دوره  آن قسمتِی بررسدانم ی بهتر می ديگر کتاب دارم ولیها  فصلموِن پيرایگرچه سخنان بسيار. ام را وارسيده

ن چند اثر دست دوم يک دوره پيچيده تاريِخ معاصر را  با خواندتوان یباور ندارم که صرفًا م.  را به اهِل َفن واگذار کنمیتاريخ
زده و  السلطنه، شتاب  ما را در پرتِو کارنامه قوامِی تاريخیها گاه  که عمًال قريِب هفت دهه گرهی کتابپسندم ینم.  کردیارزياب
اما .  آن به نقد بکشانمیدادها رويِی و مهم و قابل اتکاء و جوانِب چند ُبعدی اسناد اصلِی قضاوت کرده را بدون ارزيابیسرسر
 هم در باره کارنامه مجلس ی من است و کتابی آستانه و عصِر مشروطه موضوع و دغدغه مطالعاتیجا که دو دهه زمان از آن

 مشروطه و نقش قوام را ی در دسِت تهيه دارم،صرفا پيرامون فصل دوم که رويدادهازاده ی تقِی سياسِیاول و دوم و زندگ
 و ارتباط ی جلوه نمودن قوام، بیويژه از اين منظر که شوکت برا به.  گذارم ی را با خواننده در ميان میاشته، تأمالتمورِد نظر د

شکنانه روا داشته   قانونیکرد ، و عمل”مستبد“ چون ی رهبِر طراِز اول و راديکال مشروطه اتهاماتزاده یمناسبت بر تق یب
 سمبل استقامت و زاده، یکه بر تق  کند، بدوِن اينیاز زمان مشروطه تاريخ پردازکس قادر نيست   هيچرسد ینظر م به. است

 شوکت پاسخ دهم، ی و ناروااساس ی به اتهاماِت بزاده ی ندارم در مقاِم دفاع از تقدجا قص در اين. جسارت الئيِک زمانه بتازد
 خود قرار داده ِی کار پژوهشی که ايشان مبنایسنادکرِد قوام در مشروطه و ا  قابل تأمل پيرامون آراء و عملیتنها به نکات

 .کنم یام واگذار م  به کتاب دردست تهيهرا در مشروطه زاده یکرد و آراء تق پاسِخ پيرامون عمل. اشاره خواهم کرد
 

  و مشروطهقوام
 یرفتار عنصر“چون  مجان خريد و رفتارش ه  که قوام با اقدامات هوادارانه خود از مشروطه خطر را بهشود ی می مدعشوکت
که   بداند، بجز اينخواهد ی میخواننده جويا وجد) ۵٠ص(”  مخصوِص صدراعظم و َمحَرِم شاهِی تا منشمانست ی میانقالب

 ی به اين بزرگی اثباِت ادعای را برای شده، شوکت چه اسناد و شواهدنوشته - شاهِی منش-دستخط مشروطه به خط خوِش قوام
 مخصوصش ِی به خط منشی شاه بايستیها طبيعتًا فرمان.  عرضه کرده استمانست یبيون مکه رفتار قوام به انقال

 و لذا داشت، خوش یخط.  همين منصب انتخاب کرده بودندیاو را برا.  استشده یکه قوام بوده نوشته م”دبيرحضور“
 .فته بودندها به خدمت گر  نوشتن نامهیبرا”وزيِر رسائل“صدراعظم پيشين و شاه او را به عنوان 

 
شوکت با نقِل جمالت ابراهيم .  شوکت برسيم، به يک نکته کم اهميِت ديگر هم اشاره کنمیکه به اسناِد مورِد اتکا  از آنپيش
فرمان مشروطه، خواننده را به اين گمان ”  و وجِد بسيار او از نوشتنیشاد“گران قوام در شرح   از ستايشی يکیصفاي

 مشروطه را از بنيان توطئه یابراهيم صفاي. خط مشروطه سهيم بوده است  دستی شاه به امضا که قوام در ترغيبرساند یم
 قانونمند نمودِن ی و مخالفِت خود با اين نهضِت عظيم براپندارد یانگليس عليه دولت متمرکز و قدرتمند ايراِن زمان قاجار م

 عمدتًا یها یساز صرف اتکاء به کتاب.  استدهاره اعالم کر با مشارکت مردم را هموی نظام پارلمانِیحکومت خودکامه و برپاي
 . ترسيم نقش موثر قوام در مشروطه بيابدی برای که شوکت نتوانسته اسناد بهتر و معتبردهد یغيِر معتبر او نشان م

 
ن  چویخصائل و صفات.  اقدامات و آراء قوام را به قضاوت نشسته استها، یگوي ی ادعاها و کلیسر  با يکشوکت

، ” نابیشگرد ديپلماتيکش چون گوهر“و ” وار  نمونهاش یپرست ميهن“، ” خدشه ناپذيراش ی طبقاتِی که آگاهیسياستمدار“
بگذريم و با هم فصِل دوم کتاب . کند ی نثار قوام مشناساند، ی مرا و نه منابعش برد ی که نه نام میاز قول و زبان ديگران

 .گيريم ی عصِر مشروطه پرا در” السلطنه  قوامِی سياسِیزندگ“
 

 مخصوِص صدراعظم مشغوِل کار ِیالدوله به تهران فراخوانده شد تا به عنواِن منش  صدارت عينِی قوام در پنويسد ی مشوکت
 :افزايد یشود و م



داشت  که در دربار جريان یخواهان در سر وسّر بود و آنان را از تحوالت جا با مشروطه  که از همينرسد ینظر م  بهچنين“
 (۵٨ص (ساخت یباخبر م

 
 که ”رسد یچنين به نظر م“: الساعه به اين درک و حدس رسيده که بگويد  خلقی شوکت بر چه مبنايشود ی متوجه نمخواننده

خواهان را از   که گاه پيشاپيش مشروطهکند یايشان ادعا م.  محشور و همراه بوده استیخواهان پنهان قوام با مشروطه
 نيز شفاعتشان را استدعا کرده ی و يا گاهکرد ی و مستبد دوران مطلع مامهغايت خودک وله، صدراعظِم بهالد تصميماِت عين

 و شيخ یجمال اصفهان المتکلمين، سيد  ملکِی که صدراعظم دستور دستگيریزمان: کند ی هم عنوان مینمونه مشخص. است
در دنباله . رهاند ی بوده مينشان که در کمیرا مطلع و از خطرها   آنی قوام از طريق مجداالسالم کرماندهد، یمحمد واعظ را م

 ی قوام مخاطرات جدی براتوانست یيا با خبرساختن او م” المتکلمين دادن به ملک پناه“ مثل ی که اقداماتآورد یمطلب م
 کند؛ یه خواننده تفهيم م ب- که به آن خواهم پرداخت– با کلمات و يک نمونه ی و بازیگوي یخالصه مطلب شوکت با کل. بيافريند

 با نهضت ی صدراعظم مستبد زمانه، ارتباط گسترده و موثرِی حضوریبرغم شغل منش.  بودیخواِه جسور  مشروطهامقو
اما اسناد و شواهد در اين . دست داده است اش را هم به  کرده و نمونهیها را يار  داشته، هرجا توانسته آنیخواه مشروطه

 .دارند ی روا میرديد جدها ت ها و داده يافته
 

الدوله چند سال  به شهادت تاريخ، عين. شد ی حضور و محرم خلوت شمرده میالدوله، صدراعظم و رئيسش، منش  نزد عينقوام
 ايستاد و در دوساله پيش از مشروطه با به ی با شديدترين رويه استبدادیخواه ی و ترقیدر مقابل هرگونه اصالح، نوآور

عنوان   شکنجه، تبعيد و سانسور و حيله در فريب و تطميع مخالفين بهان،وش و ابزار سرکوب چون زند انواع رِیکارگير
  . مانع نهضت مشروطه از جانب مخالفان حکومت شناخته شدترين یجد
 
 چند شود یمکه چگونه  اين. الدوله بوده است  تمام اين اقدامات از آغاز، قوام همراه و از معتمدترين عوامل و کارکنان عيندر

 و يک نمونه مشکوک در ”رسد یچنين به نظر م“ قوام در اين دستگاه را با حدس و گمان ِیسال خدمت همه جانبه سياس
سره تطهير و توجيه و متفاوت جلوه داد، از محدوده زباِن قاصر من   را يکمينخواه به خطر در ک ُمطلع کردن يک مشروطه

 از یکدام از اسناد و آثار کالسيک و قابل تأمل مشروطه نام و نقش که در هيچ نکته بسيار مهم ديگر اين. خارج است
هم   است که از قوام آنی کرمانماالسال در ميان آثار اوليه و کالسيک مشروطه تنها ناظم.  قوام وجود نداردیخواه مشروطه

و عنوان ) ٢٩١ ايرانيان جلد اول ص یتاريخ بيدار (برد، یالدوله نام م  حضور صدراعظم عينِیبعنوان دبير حضور يا منش
جا اشاره دارد که   يک،”یانجمن مخف“ در شرح جلسات یکرمان.  با دبير حضور دوست استی که مجداالسالم کرمانکند یم

.  عضويت در انجمن امتحان کنيم تا بفهميم که قابل اعتماد است يا نهی را برای بد نيست مجداالسالم کرمانته گفیباش صحاف
 ی او را به جلسات انجمن مخفتوان ی داشت او را به نهار دعوت کرده بود تا ببيند میاالسالم آشناي االسالم که با مجد ناظم
 یالشريعه يک ناظم. االسالم هستند  که مخالف حضور مجدخروشند ی میکرمانبا طرح اين موضوع حاضرين در جلسه بر . کشاند

 با کند، یرا مطرح م) ٢٩٢جا ص  همان(”دبير حضور دوست است“ با شود ی ماالسالم که گفته  نام مجدیاز حاضرين وقت
 با ی به دليل دوستالماالس  به شرکت مجدیاعضاء انجمن مخف” اذن“عدم . ” که اسرار انجمن فاش شدی وایا“: وحشت گفت

کارترين و   محافظه”یانجمن مخف“. دهد ی شوکت را نشان میاالسالم خالف ادعا  در روايت ناظم– قوام –دبير حضور 
 ذهنيت توان ی آنان در وحشت دوستان و خبرچيناِن دبيرحضوراند، می زمانه بود؛ وقتیخواه ترين محفل مشروطه راست

 . زدحدسجريانات راديکال و پيشروتر را 
 

جمال سيد. کند ی در وصف پيگرد سيدجمال واعظ باز به دبير حضور اشاره م٣۴٢ در جلد دوم کتابش ص االسالم ناظم
 یاالسالم کرمان  را در خانه ناظمی بود و مدت–الدوله   عوامل عينی يعن– ی در اين زمان تحت تعقيب ماموران حکومتیاصفهان

 : و قابل تأمل استی خواندنکند ی به قوام اشاره مه کی از اين رويداد زمانیوصف کرمان. پنهان شد
يک روز وقت ظهر . دانست ی بودن او را در خانه من نمی، ديگر احد آقايانی يک ماه در خانه نگارنده بود، جز معدودتا“

جا مذاکره شد که آقا سيدجمال رفته است به  بودم، در آن] السلطنه حاليه قوام[االسالم وارد شد و گفت منزل دبير حضور مجد
الدوله صدراعظم   عينِی منشکه تو من به دبيرحضور گفتم با اين. آمده است] يرينمنظور قصر ش[عتبات و تلگرافش از قصر 

از . من البد شدم به او گفتم مکان سيد را. دبيرحضور اصرار کرد. دانم یالدين در کجاست و من م  سيدجمالیدان ی نم،یايران
 مالمت را به يکديگر گذارده یبنا. العلماء و بنده نگارنده منقلب گرديد و معين] یجمال اصفهان[ شنيدن اين واقعه حالت سيد

.  از خانه بيرون رفتکنم، یگفت خودم اين امر را اصالح م. االسالم هم از کشف و اظهار واقعه نادم گرديد  مجدالظاهر، یعل
 طرف ز ایاالسالم معاودت نمود و کاغد نگارنده هم در مقام تعيين مکان و تغيير منزل سيد بودم که در اول شب مجد

 باشيد تا من ی که منزل داريد مخفیالدين واعظ در همان مکان جمال  سيدیاآق… جناب : دبيرحضور آورد قريب به اين مضمون
 که شما به زاويه مقدسه  چه حضرت صدارت از اين.  شما از طرف صدراعظم صادر کنمی برایکار شما را اصالح کنم و خلعت

 یزام بدهيد ديگر منبر نرويد ال که شما هم التیلکن به شرط. باشد ی می راضیا ندازهايد خوشحال و از شما تا يک ا نرفته
 ”.آخر

 



 که نام دبيرحضور آن ی چند صفحه معدودیخواهان را از ورا  قوام به مشروطهی ياری نقل قول مفصل را آوردم تا ادعااين
 الدين در خانه او يک ماه االسالم در صفحات پيش از اين نقل قول سيدجمال به روايت ناظم.  کنيمیزمان مطرح گرديده ردياب

دبيرحضور هم . دهد یم- قوام - و گزارش کار را به دبيرحضوربرد ی می در خانه او پسيداالسالم به حضور  مجد. گرفته بود پناه
 که امانش فرستد یجمال پيغام م الدوله به سيد دبيرحضور به خواست عين. رساند یبالفاصله به صدراعظم، اربابش خبر م

که   و حاضرين هم هراسان از اينيدجمالس.  را تعطيل کندیخواه و فعاليت مشروطه منبر نرود که یخواهند داد در صورت
جمال ديگر   سيددهند یاالسالم و ديگران خبر م به مجد. آيند  ی در صدد تغيير مکان بر مبرده، ی او پیدبيرحضور به محل اختفا

ترس دبيرحضور و صدراعظم را تا رسيدن او به جمال از   سيدِی و دربدری شرح آوارگیکرمان. االسالم نيست در خانه ناظم
االسالم که به عنوان   منبعد به مجدی که اعضاء انجمن مخفدهد یشرح م. نشينان مرقد عبدالعظيم به دست داده است ميان بست
 شدن ی از جمله محل مخفی ظنين بوده و مسائل بسيارشد ی دبيرحضور شناخته م–گر و جاسوس   گزارش– ِیراپورتچ

 .جمال واعظ اين قصه کمک دبيرحضور به سيد). ۴١۴ و ٣۴۵ صهمانجا ص (داشتند یجمال را پنهان نگه م سيد
 
خواهان مطرح کرده هم مشابه اين روايت را   قوام به مشروطهِیالمتکلمين هم که شوکت به عنوان نمونه يار  مورد ملکدر
رهبران مشروطه جلد اول ص . [دهد ی قرار می ابراهيم صفاي قابل ترديدی خود را ادعاِیشوکت منبع اطالعات.  يافتتوان یم

با مراجعه به آن منبع آنجا .  ارجاع داده است٢٨٢ ص یاالسالم کرمان  ايرانيان نوشته ناظمی هم به تاريخ بيداریصفاي] ۶۵۵
 ندارد که صحت  وجودیا  اشارهگويد یسخن م] ۴٩٩همانجا جلد اول ص [”المتکلمين  ملکیاختفا“ تحت عنوان یکه کرمان

 . را ثابت کندی صفايیادعا
 

 در کتاب رهبران یها، ادعاها و منابع ابراهيم صفاي  کتابش از نوشتهیها  از مطالب ديگر فصلی در اين فصل و بسيارشوکت
تاريخ  بر ی جديدی مشروطه نه تنها اطالعات و ارزيابی ادعا کنيم که پيرامون رويدادهاتوانيم یم. مشروطه بهره گرفته است

 . و از آِن خود کرده استی پيشين را، امروزیها یها و کژ انديش ی بدفهمی بلکه بسيارافزايد، یما نم
 

 تحصيل یمجاهدت برا“ است که از یا” نامه قسم“ زمانه ی و نقش موثر قوام در رويدادهایخواه  مشروطهی ادعاِی اصلسند
گويا .  اشاره دارد”خواهان یاطرافيان شاه و آزاد“ چند از یم و تناز جانِب قوا”  حريت تا حد امکانِیمشروطيت و برقرار

 :نويسد یشوکت م.  مشروطيت و مقاصد آن مأنوس نمايندهاند در خلوت، ذهن شاه را ب اينان خواسته
الدوله،  لمخان اع اهللا السلطنه و وزيرهمايون و جليل وسيله آقايان قوام“نامه تکيه بر اين اصل است که   مهم در اين قسمنکته

 مقبوليت شاه و ی برایساز  خود را به فعاليت و زمينهِی فرمان مشروطيت نمائيم و هواخواهان درباریشاه را آماده اعطا
 (۵٠ص .( تشويق نمائيمتمبارزه با مخالفين و اعداء عدال

 
 شوکت با استناد به مطالب ِیبند که به صحت و سقم اين سند و داليلم در رد آن اشاره کنم، بهتر است روايت و جمع  از آنپيش
 :را با هم بخوانيم” نامه قسم“اين 

 در یکه او نقش  بر آنی مبنزاده ی که نظر تقدهد ی در دربار نشان می بحرانیويژه نقش قوام در آن روزها  مطلب و بههمين“
 زاده ی پر تفرعن تقیشايد ادعا.  برخوردار نيستینبوده است، از اعتبار چندان” داخل آدم“تحوالت آن روزگار نداشته و 

 ی بدون جنجالیها  بر کوششخواهان ی به عنوان سرآمد آزادزاده ی از آن باشد که تقی بودن نقش قوام حاکاهميت یپيرامون ب
 و تحقق حکومت قانون را، یياب  که دستیهاي  اعتنا مانده باشد، کوششی نداشته و بیکه در راه مشروطيت انجام گرفت عنايت

 که اگر چه با از یا  استوار کرده بود، مبارزهینقالب ای از تکاپوی آرام و عاریا  اصالحات و مبارزهیژه در آغاز کار، براوي به
 تکيه داشته و ی اما بر بردبارگرفت، ی انجام می و توجه به راه و رسم مبارزه در شرايط استبدادی و هوشياریخودگذشتگ

 (۵١ص (” .شد ی شمرده می نماينده چنين گرايشگمان یقوام ب. ها و هيجانات معمول بود  از تنشیعار
 ی مشخصِیگير که جلوتر رويم به جمالت شوکت که بسيار ماهرانه و دقيق در کنار هم آمده تا خواننده را به نتيجه  از آنپيش

 در راه تحقق –و الئيک زمانه  پيشرو ،ی رهبر طراز اول انقالب– زاده یآميز تق  تفرعنیقوام برخالف ادعا. برساند توجه کنيم
 ،ی و هوشياری از خود گذشتگ،ی با پرهيز از هر تنش و هيجان معمول، با بردبارروطه حکومت قانون و مشِیياب و دست
 را سامان داد و توانست شاه قاجار را به پذيرش خواست مردم وادار و ترغيب ی انقالبی از تکاپوی آرام و عاریا مبارزه
 يابد ی و اسناد مورد اشاره او خواننده درمیي نوع ابراهيم صفاِی تاريخ نگاری شوکت و برمبنایپرداز ه قصهدر دنبال. نمايد
 یخط مشروطه و راهنمائ   دستی ترغيب شاه به امضای و قوام روز چهاردهم مرداد برا– پزشک مخصوص شاه –الدوله  اعلم
السلطنه را حالت نشاط و وجد وصف  بدون تأمل چنين کرد و قوامو شاه هم ”  کردندیدر متن فرمان و کيفيت آن عرايض“او 

.  به مشروطه پيوند يافتیياب  مردم و آذين بستن دستی که با جشن و شادمانی و وجدیشاد] ۵٢ص .[ دست دادیناشدن
ران و تبريز  در تهی از قريب سه دهه پيش از مشروطه و رويدادها و تالش اقشار و طبقات شهری و عملیهمه فعاليت نظر آن

 قوام و ”یها تالش “یمند فدا  بر اراده ملت و نظامی حکومت مبتنتحقق یو چند شهر ديگر ايران و روشنفکران الئيک برا
 او و یا  چند لحظهیخط مشروطه شده و مشروطه حاصِل گفت وگو  دستیيارانش در وادار کردن مظفرالدين شاه به امضا

 تا چه حد قابل یبند مع چنين جیاما ببينيم اسناد مورد اتکا. شود ین دو تن محسوب م پشت پرده آیها الدوله و تالش اعلم
 .استنادند

 



  اعزازی ثقفاسناد
 قضاوت کارنامه ی مبنای که شوکت و ابراهيم صفايیو اسناد مشابه” نامه قسم“ ادامه سخن بهتر است پيرامون اين سند در

 . چند را عنوان کنمیاند تأمالت دهقوام در پيشبرد امر مشروطيت در کتاب قرار دا
 
”  هزار روز تاريخ انقالب و جهان٢٨“ تحت عنوان ینامه پر سر و صداي  روزنامه اطالعات در ويژه،ی شمس١٣۵۴ سال در

 که ی جديدیها عنوان نويافته را به” نامه قسم“، چند نامه و اين ”تازه و منتشر نشده “یبه ضميمه روزنامه، از جمله اسناد
 و شود ی سال منتشر م٧٢ ايران عرضه نمود و تأکيد کرد اين اسناد پس از عه به جامکند ی میخ مشروطه را بازنويستاري

 یدر ميان اين اسناد چند نامه به خط و امضا. افزايند ی بر تاريخ مشروطه می هستند که فصل نوينیمدارک محرمانه و مهم
 ی ثقفیالدوله پدر آقا خان اعلم  خليلرشان از حضور فعال و موثر قوام و دکت بود که ن– و يا منصوب به خط قوام –احمد قوام 

 اسناد، ی هم با باز چاپ برخها یمجله خواندن.  در پيشبرد مشروطه و تأسيس مجلس شورا داشت– دارنده اسناد –اعزاز 
 تاريخ نويسان یبرخ. برپا نمود ی تاريخی به اطالعات نوين و استثنائی در اهميت و بازشدن دريچه ديگری بسياریسروصدا
 در مجله – سال پيش از آن ١٣ -ها قبل البته سال.  دست يازيدندی زيادیها یفرسائ  نيز بر اين مبنا به قلمی صفايبراهيمچون ا
 قوام به یها  نامه–دو نامه از اين اسناد ] ٩٠٩ تا ٩٠٧شماره دهم سال پنجم صص  [ی شمس١٣۴١ ماه ی کتاب دیراهنما
 . اعزاز هستند منتشر شده بودی با اين اشاره که اين دو نامه از اسناد متعلق به حسين ثقف– یاهللا بهبهانسيدعبد

 
او مشروطيت و تالش اقشار .  نيستی خاص او پيرامون مشروطيت کاریها ی و افسانه پردازی با ابراهيم صفاينگارنده
 توطئه ی جامعه را بنا بر رويکرد تئوری در سرنوشت سياس قانونمند نمودن و شرکت مردمی و روشنفکران الئيک برایشهر

اما با حميد شوکت که قريب . داند ی تضعيف دولت متمرکز ايران زمان قاجار می، عمدتًا ساخته و پرداخته دولت انگليس برا
 کرده یظر او بازپرداز و اسناد مورد نها ی ادعاها و پنداربافی مشروطه را بر مبنایسه دهه بعد فصل دوم کتاب خود و ارزياب

 .سخن بسيار است
 
 ی اعزاز را تداعی ثقفی آرشيو خصوص– وجود دارد که شک در صحت و سقم اسناد مورد اشاره ی گمان من داليل بسياربه
 .کند یم
 
تأمل وارد  و قابل یکه به اقدامات قوام هم اشاره دارد، چند ترديد جد” نامه قسم“نامه و يا به قول حميد شوکت   متن پيمانبه

  .سازد یدار م را خدشه  که صحت آن-است 
  

 :اول
 ةي فور٢٢ (ی قمر١٣٢٣ ذيحجة ٢٨تاريخ سند . السلطنه ياد شده است از احمد قوام با عنوان قوام” نامه قسم“ اين در

در . لع کنيم شود و شاه را از قضيه مطیکار  و همیراه هم” السلطنه قوام“در متن سند آمده که با . ذکر شده است) م١٩٠۶
السلطنه وزير مختار ايران  خان قوام  نريمان،ی قمر١٣٢٣ ذيحجه ی يعن–نظر داشته باشيم   اگر صحت سند را مد-تاريخ مزبور 

وزير “يا ” وزيرحضور“، ”دبيرحضور“عنوان   و احمد قوام بهکشيد یرا يدک م” السلطنه قوام ”یدر اتريش عنوان رسم
 ماه بعداز تاريخ ٧ ی يعنی قمر١٣٢۴خان در رجب  تازه پس از مرگ نريمان.  شده استیفشناخته و در اسناد معر” رسائل

 که احمد قوام در سال بعد دهد یشواهد نشان م. السلطنه را تصرف نمايد  عنوان قوامتوانسته یصدور اين سند ، دبيرحضور م
عنوان وزير يا دبيرحضور نام  دوره از قوام به اين ِی اسناد کتب تاريخِیتمام. شود ی به اين عنوان ملقب م– ی قمر١٣٢۵
 *. نام برد که وجود نداشته استی از عنوانتوانسته ی سند نملذا. اند برده

 
 :دوم

 هنوز – ی قمر١٣٢٣ ذيحجة –است که در زمان صدور سند ” نامه قسم“ در اين ی نکتة مهم ذکر حوادث و رويدادهايدومين
 رويدادها ی اطالع از برخیها بعد و بر مبنا  سالدهد ی و نشان مکند ی وارد می جدیها اتفاق نيفتاده بود و به صحت سند شک

اند که انتقام خون مرحوم   پيمان بسته– از جمله احمد قوام و پدر صاحب سند – اندر متن سند آمده که آقاي. تنظيم شده است
 ی و وزير همايون برا– پدر صاحب سند –الدوله  علممحمد سلطان واعظ را بگيرند و مظفرالدين شاه را توسط قوام و ا  شيخ

 بخواهد انتقامش را از ی نرسيده بود که کسلقت محمد سلطان در زمان صدور سند به   شيخ. صدور فرمان مشروطه آماده نمايند
که در حمله ماموران  تازه آن.  مردم معترض نگذاردندیالدوله خواسته بودند او را دستگير کنند ول قاتلين بگيرد، ماموران عين

 االول یجماد ١٨ضمنًا قتل طلبه مزبور در .  به نام سيد عبدالمجيد بودیا محمد سلطان بلکه طلبه   کشته شد نه شيخیدولت
چگونه امکان .  اين سند رخ داده استِی نزديک به چهارماه پس از تاريخ ادعائی يعن–) م١٩٠۶ ژوئيه ١١ (ی قمر١٣٢۴

 با اسم و رسم پيمان ببندند که انتقام خون او ی را کرده و آقايانی قتل کسیگوئ ش از يک رويداد پيشدارد يک سند چهارماه پي
 را بگيرند؟

 
 :سوم



نامه   زير پيمانی امضاهاکند، یدار م  خدشهی سند، صحت آن را با سئواالت جدی سوم که بازهم از نظر اطالعات تاريخمورد
 – کشته نشده –” خون شهيد“ تحقق مشروطه و انتقام ی براکه ینما از جمله کسانالعابدين ره نام محمد نجات و زين. است

” نجات“ اين سند به نام ی که بعدها به نجات معروف شد در تاريخ ادعايیخراسانميرزامحمد . اند ذکر شده است پيمان بسته
 بنام نجات در تهران به ميرزا یا  زنامه با تأسيس رو– قريب سه سال بعد –بلکه بعدها در زمان مجلس دوم . شد یشناخته نم

توسط ) ١٩٠٩ ژوئن ٢٢ (یقمر١٣٢٧ یالثان یاولين شمارة روزنامة نجات در سوم جماد. محمد نجات معروف و شناخته شد
در .  منتشر شدکرد ی میکار  معروف همِیبا سليمان ميرزا اسکندر” حقوق“ که پيش از آن در روزنامة یميرزامحمد خراسان

 وکيل مجلس دوم از یميرزامحمد خراسان. شد  ی شناخته مزاده  ی تقی از نشريات وابسته به حزب دمکرات تحت رهبریواقع يک
 سه سال پيش از انتشار روزنامه نجات، با توانسته ینامه نم  پيمانی در زمان امضایبنابراين ميرزامحمد خراسان. ودتبريز ب

 .اين عنوان امضاء کرده باشد
 

 به دنيا آمد و در زمان تاريخ ی شمس١٢۶٨ در سال ،یمردان دوران پهلو  رهنما از جمله روزنامه نگاران و دولتالعابدين زين
پيمان   دوران همِیکار و معروف سياس  از رجال کهنهیا که چگونه يک نوجوان با عده اين.  ساله بود١٧-١۶ یاين سند نوجوان

العراقين در آن    شيخیالعابدين فرزند شيخ عل ضمنًا زين.  باشدتواند ی می حديث غريبدشود تا مشروطه را بدست آورند، خو
ها بعد  او سال. امضاء کرده باشد” رهنما “توانسته یزمان که هنوز نام و نام فاميل معمول دوران رضاشاه مرسوم نشده بود نم

  .به اين نام شناخته و ملقب شد
 

 و ماند ی بيرون می نگارنده از دايره ارزيابیبه دليل عدم تخصص و آشنائ قابل تأمل ديگر دست خط اين سند است که نکتة
 با ديگر یاين خط بايست.  به خط اين سندتوجه کنندی تاريخیگشاي  راهی اين دانش و مهارت را دارند، براکه یاميدوارم کسان

 با یهاي ها و شباهت  تفاوتیضاء شده ول امیتوسط ميرزا ابراهيم قم” نامه قسم“.  خود احمد قوام مقايسه شودیها نوشته دست
 تا اظهار نظر گذارد ی متخصصيِن امر باز می ديگر اين مجموعه منسوب به احمد قوام دارد که جا را برایها دست نوشته

 هم تقليدخطوط رجال معروف ی بسيارش يکی در کنار هنرهای ميرزاابراهيم قمیقابل تامل است که بدانيم اين آقا.نمايند
 بهمن و اسفند ۴٧استاد ايرج افشار در مجله بخارا شماره. [ها بوده است  به بازماندگان آنی و فروش آن اسناد جعلمملکت
 .[ اشاره کرده است١٨۶ص ١٣٨۴

 
 که – اعزاز ی آرشيو ثقف– در صحت و سقم تنها يک سند از اين اسناد ی جدیها  بر ترديدی مبتنی به اختصار شواهدجا تااين

چه تاکنون عرضه   حداقل آن–پيرامون ساير اسناد اين مجموعه .  و حميد شوکت بوده ارائه دادمیابراهيم صفايمورد استناد 
 .ی فرصت مناسب و فراختری براماند ی وجود دارد که می تامالت–شده 

 
 خبر ی آن بیوا يک مورد ديگر هم وجود دارد که شوکت آگاهانه و عامدانه ناديده انگاشته و خواننده خود را از محتاما

 بعد ی که چند–نامه انتخابات   پيرامون نظامیعبداهللا بهبهان  از همين اسناد از قوام به سيدیاو به نامه ديگر. نگهداشته است
شوکت از .  است٩٠٧ ص ١٣١۴١ ماه ی کتاب، دی منبع مورد اشاره او مجله راهنماکند؛ ی اشاره م–به امضاء شاه رسيد 

را نقش برآب شده و ” مفسدين و بدخواهان“ که نقشه ی و با نقل اطالع قوام به بهبهانبرد یوان م فرایها اين نامه بهره
اند که شاه را به امضاء اين  راهانش بوده  همو که قوام کند ینامه مورد توشيح ملوکانه قرار گرفته، به خواننده وانمود م نظام

 .اند  نمودهبرآب سند ترغيب و وادار نموده و نقشه دشمنانش را نقش
 
 در صحت اين اسناد، فرض کنيم اين سند معتبر و قابل استناد ی جدی بر ترديدهای مباحث باال مبنیلحظه و برغم تمام  يکیبرا

چرا ايشان در ادامه همين : شود ی از محقق کارنامه قوام مطرح میگاه سئوال آن. گونه که شوکت چنين کرده است  همان-است 
 نداشته و از یا  اشارهکند، یتر را عنوان م  که مطالب بس مهمی از قوام به بهبهانیدوم به نامه ٩٠٧ نامه و در همان صفحه

در نظر . کند ی نقش و آراء قوام در زمانه مورد بحث به خواننده خود پرهيز میحضور و وجود اطالعات تعيين کننده در ارزياب
 .ايم که اين اسناد صحت داشته و قابل استنادند  دادهارض را براين قر و حميد شوکت فریچون آقايان صفاي داشته باشيد ما هم

 
 – افشاگرانه عليه رويکرد قوام در مشروطه یدليل محتوا  و بهگذرد ی از کنارش می عجيبیاعتنائ ی دوم که شوکت با بنامه

 دهد ی سطر بعد به خواننده تحويل مچه چند  و خالف آنزاده ی الئيک تقیخواه  و در تأييد راديکاليسم مشروطه– یمشروعه طلب
 . کنيمی نامه را با هم بررسکند یاست و از مطالب آن استفاده نم

 
 ”خواهيم یما فقط مشروطه م“: گويد ی مزاده یتق
 یچون بهبهان” خواه مشروطه“ نامه نشان از تالش شاه و دربار و از جمله شخص احمد قوام در سازش با روحانيوِن اين
 – و الئيک مشروطه خواه یها و اقدامات جريان راديکال آزاد  نمودن فعاليتی و در خنثیطلب  به مشروعه ترغيب اویبرا
 تعويض خواست مشروطه با مشروعه مطلوب و ی در حال تنظيم برایسناريوئطبق اين سند، .  دارد– و انجمن تبريز زاده یتق

 کتاِب مورد ی نامه که در همان صفحات و شماره مجله راهنمادر متن اين. خواه بود مورد تأئيد روحانيون و جريان شريعت
 : شوکت آمده چند نکته قابل تأمل وجود داردیاستفاده آقا



 
:  فرانسه و بلژيک استی از قوانين پيشرفته و مترقی شاه و دربار از اقتباس قانون اساسی از دغدغه و نگرانینامه حاک - ١
ون را هم اجرا نکردند، کنوانسيون سوابق را از ريشه درآورد، اوباش غلبه کردند مردم فرانسه شر مزاج همان کنسطيتوسي“

 ”.ايم  کردهنبال آوردند و ما همان طريقه را دیو خراب
 
 : درخواست مالقات محرمانه و مذاکره در اين باب را داردیقوام از بهبهان - ٢
 ”. صحبت شود خلوتی بايد مفصًال مذاکره نمائيم و در محلیعال  و حضرتبنده“
 
 را یا گانه  هفتیها  در همان زمان انجمن و مردم تبريز خواستهدانيم ی م- ”ها یمصوبات آذربايجان“نامه اشاره دارد به  - ٣

ها، تنها با عزل   شاه از ميان اين خواستهدهد ی اطالع میقوام به بهبهان. ها را خواسته بودند  آنِیبه تهران اعالم و تحقق فور
رفع رفتن اوالد ساعدالدوله به تبريز باشد، موافقت دارد، اما بقيه “ که احتماًال منظور - ديگرفقرهاز گمرک و يک مسيو نوز 
 :کند یو در دنباله تأکيد م” جواب رسيده صالح نيست“ها  خواسته

 زاده ی تقیبول کرده ول است و غيره، گرچه سعدالدوله قی ايالتیها  عدم قبول انجمنی آذربايجان ابالغ شود که يکی وکالبه“
 یفروش و حاج محمد تق ميرزا محمود کتاب. خواهيم ی دارد، ما مشروطه می عزل مسيو نوز چه اهميتگويد یقبول ندارد و م
 ”.خواهيم ی ما فقط مشروطه مگويند یداستان شده و م  همزاده یبنکدار هم با تق

 
 صريحًا ابراز زاده ی به وکال از جمله تق– دولت أتي از ه–لسلطنه  و مخبرا- صدراعظم – هم اطالع داريم که مشيرالدوله باز

چنين احمد   مستشارالدوله، مخبرالسلطنه و همزاده، یتق. کرده بودند که شاه مشروطه نداده و تنها مجلس مرحمت کرده است
 در آثارشان ثبت زاده، یبه حاکميت را با سهم ارزنده تق” لفظًا و معنًا “مشروطه کشاکش برسر پذيرش و تحميل ،یکسرو
 .اند کرده

 
 :کند ی می است که قوام به بهبهانی نصيحت،ی چهارم و مهم از نظر تاريخنکته

 ”. نتيجه عاجل گرفته شودکنم ی به عنوان مشروطه مشروعه قيام و اقدام فرمائيد، تصور میعال  حضرتاگر“
و َعَلم به دست ُجّهال “امه را اطالع داده تا کار از کار نگذشته  پايان نامه تأکيد و اصرار دارد که هرچه زودتر جواب اين ندر

 ”.نيفتاده قضيه فيصله پذيرد
 

عليه خواست ” خواه مشروطه“ با روحانيوِن ی تبانی که حکايت از تالش دربار توسط دبيرحضور شاه برای و تأکيدتوصيه
 نه از زبان روحانيون یاهللا نور ه مطلوب شيخ فضلکه لفظ و خواست مشروع اين. صريح جناح راديکال و الئيک نهضت دارد

 و آراء یتأسف بر محقق زندگ.  تأمل داردی جاخيزد، ی احمد قوام برمیاه  بلکه در قالب کلمات و توصيه– چند ماه بعد –
چه را   تا آناردگذ ی می و خواننده کتاب خود را در بيخبرگذرد ی او که از قبل مسأله به اين اهميت آگاهانه و عامدانه میسياس

الدوله،   و محرمانه با حضور اعلمی تشکيل يک جلسه اضطراری برایقوام در پايان نامه از بهبهان.  به او تفهيم کندپسندد یم
” ُجّهاِل“رفت   از پيشینمودن نهضت و جلوگير” مشروعه“ در جهت ی اخذ تصميم نهائیمخبرالسطنه هدايت و خود او برا

  .ندک یخواه دعوت م مشروطه
 
جا که چهره مطلوب قوام   فرِض شوکت در اعتبار اين اسناد طرح کردم تا نشان دهم آنی مسائل و نکات را صرفًا بر مبنااين

سند ناديده   کّل يک زند، ی او میخواه  مشروطهیجا که خدشه به ادعا  و آنشود ینامه استفاده م  بوده، يک یدر کتاب ضرور
 اعزاز برون آمده مطرح ی که از آرشيو ثقفی خود را از صحت و سقم اسنادی جدیها ترديدهرحال من به. شود یانگاشته م

نامه قوام –ضمنا بد نيست بدانيم سند مورد استفاده شوکت . کنم یکردم و قضاوت را به خواننده دقيق و مسئول تاريخ واگذار م
يک نمونه ديگر در همين .  اين نام ملقب شده استبها بعد ه  که ميدانيم او سالی احمد قوام را دارد در حالی امضا-یبه بهبهان

 .کنم ی علت ترديدم در صحت و سقم اين اسناد طرح می نوشته، براینامه که قوام به بهبهان
 

خواهان در رفت و آمد بود، و از مسائل هر دوطرف تا  مردان زمانه که در ميان دربار و مشروطه  هدايت از دولتمخبرالسلطنه
 را با ی که دقيقًا همان مضمون نامه قوام به بهبهاننويسد ی را میخود جمالت” خاطرات و خطرات“ باخبر بود، در یحد زياد

 را برمال ی شخصیالساعه برون آمده از آرشيوها  خلقیها یساز گونه سند  اينقم و صحت و سکند ی طرح میمشابهت شگفت
 .کند یم
 

مردان از   آذربايجان و بحث ميان آنان با مشيرالدوله صدراعظم و ديگر دولتی بر ورود وکالی مبنی پس از شرحمخبرالسلطنه
 :نويسد ی می و لزوم رفع نواقص قانون اساسیخواه جمله خود او پيرامون تأکيد آنان بر مشروطه

اتفاق  روز ديگر به…  آذربايجان وارد تهران شدند، سِرشب خدمت مشيرالدوله رسيدند من هم بودم ی، وکال٢۴ شب در“
 ايراد داشت که ناقص یها رفتم، سعدالدوله در صدر مجلس جلوس کرده به قانون اساس ديدن آن به] رئيس مجلس[الدوله  صنيع

 در کار مشروطيت انداخت که هنوز گشوده نشده ی و اين حرف گرهشود یاست و از مقدمه ناقص نتيجه ناقص گرفته م



 بايد آهسته گذارد ی غيرآشنا می که تازه پا به سازمانیهم خوانده بوديم، مملکت بلژيک يا فرانسه را ما یقوانين اساس… است
مردم فرانسه .  فرانسه بوداساند که براس  بلژيک را مصدر قرار دادهی قانون اساسیحکم عادت سياس متاسفانه به. پيش برود

اوباش غلبه کردند و . از ريشه برآوردکنوانسيون سوابق را .  نکردندی مزاج همان قانون کنستيتوسيون را هم مجریآتش
مشيرالدوله به .  مجلس را بردمیفقره تقاضا اوِل شب بود، هشت… بارآوردند و ما همان رشته را دنبال کرديمها یخراب
عزل مسيونوز و غيره قبول . جواب آورد که مشروطه و انجمن را شاه قبول نفرمودند. برساند] شاه [عرض بهالدوله داد  اقبال
وزير … همه پسنديدند.  دارد، مشروعه باشدیمعن  مشروطه چهی بگويم در مملکت اسالمدانيد یگفتم اگر صالح م…شد

آمدم … طور بگويد  ياددادم اينیو خواهد گفت من به فالن. خواهد برد] گزارش[ به عجله راپرتدانستم یهمايون حاضر بود، م
. منظور عزل مسيونوز بود. سعدالدوله گفت مطلب تمام است. ه است از شب گذشتیبه مجلس جواب را ابالغ کردم، حال پاس

 ما مشروطه ، داردیخاطر تو ما عزل نوز را جزء مطالب آورديم واّال عزل مسيونوز چه اهميت  با او طرف شد که بهزاده یتق
 تا ١۴۵خاطرات و خطرات، صص . [” ساعت مهلت بايد٢۴گفت در اين باب ] یبهبهبان[غوغا شد، سيدعبداهللا . خواهيم یم

١۴٧] 
 

 اشاره ی آذربايجان براساس قوانين فرانسه و بلژيک به نواقص قانون اساسی که طبق روايت مخبرالسلطنه وکالخوانديم
 ريشه  را هم خود محترم نشمرده و بنيان نظام کهن را ازینظر مخبرالسلطنه مردم فرانسه همان قانون اساس به. کردند

. طور  آوردند، ما هم همينیدر فرانسه اوباش غلبه و خراب. رويم ی و مرگزيده هم همان راه را بها یبرآوردند و حاال ما ايران
ها   آنکند یالدوله را مأمور م  و او اقبالبرد ی م– مشيرالدوله –نزد صدراعظم   انجمن تبريز و مجلس را بهیها هدايت خواست

 است یسعدالدوله از عزل مسيونوز راض. رد و انجمن را قبول ندا جواب آورده شد که شاه مشروطه. درا به سمع شاه برسان
 .خواهيم ی م  اصرار دارد که ما فقط مشروطهزاده یاما تق

 
 یگونه که از ادبيات سياس  مرسوم مخبرالسلطنه آنیها  قضاوت خواننده جمالت کامًال مشابه و با کلمات و واژهی براحاال
 مطلوب به سود ِیساز  پروندهی برایبش پيداست را در نامه منسوب به قوام بخوانيم تا دريابيم که چه اسناد و شواهدکتا

 :شود ی ساخته و پرداخته می و با چه دقتوب محبیها اعوان و انصار و اجداد و شخصيت
 از ايشان باشند، یيون و سياسيون اين طبقه مالدوله مورد وثوق و اعتماد دربار و آقايان حجج اسالم و روحان  دکتر اعلمچون“

 آذربايجان هم بودند یحضور داشتند و وکال] بايد مشيرالدوله باشد[استفسار فرمائيد در سه شب قبل که در منزل مشيرالملک 
الح نبود، وجه ص هيچ  بهشود، ینامه که از مقدمه ناقص نتيجه ناقص گرفته م  نواقض نظامبه سعدالدوله راجع یفرمايشات آقا

 . گشوده خواهد شدی در کار انداخته که معلوم نيست کیکه گره کما اين
 

. برود  بايد آهسته پيش گذارد ی غير آشنا می که تازه پا به تشکيالتیايم، مملکت  فرانسه و بلژيک را ما هم خواندهِی اساسقوانين
مردم فرانسه شرمزاج، همان . باشد یقانون فرانسه ماند که بر اساس   بلژيک را مصدر قرار دادهِیمتاسفانه قانون اساس

 بار آوردند و ما ها یکنوانسيون سوابق را از ريشه در آورد، اوباش غلبه کردند و خراب. دکنستيتوسيون را هم اجرا نکردن
 .ايم همان طريقه را دنبال کرده

 ارائه داده و از مفاد آن اطالع یعال البد به حضرتالدوله گرفته بود   را که از شرفها یالدوله مصوبات آذربايجان  اعلمدکتر
عزل . الدوله معروض افتاد به اتفاق اقبال. عرض برساند الدوله داده شد که به اين مطالب به خود اعلم… ايد حاصل فرموده

.  غيره است وی ايالتیها  عدم قبول انجمنیيک…  و بقيه جواب رسيده ، صالح نيستدمسيونوز و يک فقره ديگر قبول ش
 .”خواهيم ی م  دارد ما مشروطهی عزل مسيونوز چه اهميتگويد ی قبول ندارد و مزاده ی تقیگرچه سعدالدوله قبول کرده ول

 
 در ميان اسناد یکه ناگهان در دهه پنجاه شمس اين.  کار و پژوهش چندساله قرار گيردیچنين که مبنا  از اسناد اينهيهات
 نهضت مشروطه پيدا ی در پيروز–الدوله   اعلم- پدر خانواده ی از شرکت و سهم واالی و پيمان اعزاز پرونده پری ثقفیخانوادگ

 ويژه مخبرالسلطنه هدايت که سه دهه پيشتر خاطراتش را مرقوم داشته با همان کلمات یس و در متن اسناد ادبيات سياشود یم
 از عجايب روزگار و جامعه ما شود، یقوام واريز م سهم نهضت مشروطه به حساب احمد ی و مابقآيد یو اصطالحات برون م

  . باشدتواند یم
 

 مقايسه کنيم نه تنها شباهت مضمون بلکه نحوه انشاء ی بار دوم اين دو نقل قول را در کلمات و نوع ادبيات سياسیاگربرا
نامه  دست آوردند، نظام شروطه را بهخط م الدوله و قوام دست طبق اين اسناد اعلم.  يابيمی مورد استفاده را بهتر درمیها واژه

هاست   رهاندند و ميراث مشروطه دربست مديون آنیانتخابات را به تصويب رساندند، رهبران مشروطه را از خطرات احتمال
.  بسيار مردم و روشنفکران ايران قربان قدم اينان باد ها و تالش زمينه  و پيشی پيرامون مشروطگها یو همه آن رويدادنگار

شان پس از هفت دهه پس از   سر و کلهالدوله م اعلی پسر آقایجاست که اين اسناد همه و صرفًا در آرشيو شخص لب اينجا
  .اند  دادهیا  دوبارهیمشروطه پيدا شده و تاريخ مشروطه را غنا

 . مطلب در بخش دوم آمده استی اين بخش نيز در انتهایها پانويس
  
  



 
  ،)یبخش دوم و پايان(وطه به روايت حميد شوکت  پهلوان يگانه مشرالسلطنه قوام

  
 یمنوچهر بختيار 

  
    در دوران مجلس دوم مشروطهقوام

 
 :نويسد ی مزاده یتق

ها نبود؛ برادر کوچک او به اسم احمدخان  السلطنه داخل آدم اين قوام. اين زد يک حقه ] السلطنه برادر قوام [الدوله وثوق…“
گفته بود اجازه بدهيد احمد بيايد .  مطلب نوشتندیکه بودند ه] تهران[ها در مرکز انقالب  اين. نويس بود  و خوشیمنش. بود

 [١۵١ ص ی طوفانی زندگزاده،  یتق[” . وارد دستگاه شديواشاو را آوردند، يواش . کمک کند
 

جا  دام از اين اسناد و کتب، هيچک در هيچ. کند ی تأييد می را اسناد و آثار کالسيک و قابل استناد تاريخزاده ی تقیها   گفتهصحت
عنوان   از او بهیدر موارد محدود.  بر تأثير قوام در نهضت مشروطه باشد وجود نداردی که نشانه معتبرینام وحضور

خواهان تنها  الدوله و دربار در اوج مقابله با مشروطه خدمت او به عين. اند  بردهنامدبيرحضور و وزير رسائل و خط خوشش 
 از ميرزابنويس یخط مشروطه به خط اوست، تنها حاک که دست اين.  او در آن زمان تشکيل دهدی برایپرونده منف تواند یم

الدوله برادر بزرگتر قوام با اعمال نفوذ در مجلِس  پس از فتح تهران، وثوق. چيز ديگر بودن او در دربار است و نه هيچ
 برادرش ی خود و معاونت وزارت داخله را برای وزارت ماليه را برا مديره موقت انقالب، توانستأتيالعاده و سپس ه فوق

 .بدست آورد
 

 مناسبات و رفتار مطلوب ی و برقراری دولتی قانونمند کردن نهادهای در دوره مجلس دوم قوام براکند ی وانمود مشوکت
 بوده و راه ميانه، ی تغييرات بنياد در اين دوره خواهان اصالحات ویانقالب” افراطيون“ و زاده یومعتدل تالش نمود و تق

 به طلبيد ی مزاده یچه تق  و به گمان شوکت آن”گفت ی بنام انقالب سخن مزاده یتق“. پذيرفتند ی او را نمیو اصول” جو قناعت“
د،  محشور بوی با مجامع سری بايد مجازات شوند، وقت”یمرتکبين سياس“ و ی که افراد خاطگفت ی میوقت. استبداد آلوده بود
 و به رويکرد تجددخواه پرد ی می پانزده سالههمه احکام، نويسنده کتاب در تيررس حادثه ناگهان از مشروط در اين ميان اين

 پهلوان که ی در حالکند یقلمداد م” يار استبداد دست“ و او را آورد ی سر در می در نشريه کاوه در اخذ مدنيت غربزاده یتق
 .کند ی متفاوت عمل میا ن هميشه به گونهچو  هم– قوام –نامدار مشروطه 

 ی برحذر داشت و بر سنت مشروطيت پای اين تنها قوام بود که با نامه مشهور خود به شاه، او را از تغيير قانون اساساما“
 با سرسپردگان استبداد متهم شده ی در رويارويیجوي  و قناعتی در مجلس به سستزاده ی که در خطابه تقیقوام. فشرد
 ”[۵٩ص .[بود

 
او اشاره کنم، ” قانونمند بودن“ و” سرسپردگان استبداد“ با ی قوام در رويارويیکار  از مسامحهیهاي که به نمونه  از آنپيش

باره   باال را دقت کنيم که نويسنده چگونه در چند جمله از کارنامه مجلس دوم يکی کشدار و کلیها زده و تحليل رويکرد زمان
 . فشرده استی ميداند که بر سنت مشروطيت پای و قوام را تنها کسکشد ی شاه ممدرضادر زمان مح بعد یها سر به دهه

 
 کم آورده و لذا نام و   او در زمان مشروطهیخواه  سنت مشروطهیها گر سرگذشت قوام از نشانه  روايترسد ی نظر مبه
 مجذوب نمودن ی خيره کرده بود برا١٣۵٧انة انقالب رضا شاه را در آست گونه که چشمان محمد همان” السلطنه قدرت قوام“ياد

 **.کند ی تکرار میخواننده خود به هر مناسبت
 

 او را به عنوان سمبل جريان ی که حتکند یچنان نقش و نگار قوام در دوران مجلس دوم را مهم و مطلوب ترسيم م  آننويسنده
 و چند نکته قابل تأمل پندارد ی مزاده یخواه چون تق  يک مشروطه قانون خواه در مقابل رهبر طراز اول جريان الئی و عملیفکر

 اصول و ی زمانه بر مبناینويسد که او خواهان محاکمه مجرمين و متهمان رويدادها ی م۵۶در صفحه . کند یرا مطرح م
و تنبيه سريع متهمين و  مجازات ی انقالبی و از منظرمحاکمه ی و ياران راديکالش بزاده ی تقی قانونمند بود ولیمحاکمه قضاي
 ی در جای و رويکرد او به عدليه و احکام قضايروطه در مشزاده  یبه اين مسأله مفصًال در کارنامة تق. خواستند یمجرمين را م
 از ی و انقالبیجا گذرا اشاره کنم که در آن شرايط بحران اما در اين. ام و اميدوارم هرچه زودتر منتشر شود ديگر پرداخته

 قاجار و شدهسو دولتمردان تربيت  از يک. تاحتند یرو مشروطه م خواهان بر جريان الئيک و پيش مستبدين و شريعت یدوسو
ها حساب   مرسوم حاکمين و متنفذين و راهزنان ريز و درشت سراسر کشور قرار داشتند که مشروطه از آنیمناسبات استبداد

گذار برگزيده ملت را ناديده گرفت، در کنار انواع   حضور مجلس قانوندش ی که ديگر نمیها در شرايط  آنخواست، یو کتاب م
 ی ملی که عمده اعضايش برگزيده دربار باشد را در مقابل مجلس شورای مجلس سنائخواستند ی و اجحاف بر مردم میکارشکن

کردن   هم که با وصل”یواهخ سنت مشروطه“ قوام به روايت شوکت بر ی آقایپافشار. عنوان ارگان نظارت مردم علم کنند به
 یمردم در زير تعد. گيرد ی سرچشمه ميکرد از همين روشود ی در کتاب عرضه میزمان و جمالت کشدار و کل وقايع ناهم



 دولت چون ی”جو قناعت“ روزانه روانه مجلس شورا کرده بودند و آقايان یمستبدين ريز و درشت، سيل شکايت و دادخواه
 و اه با اين بهانه و توجيح که بايد همه چيز منظم و تدوين شود تا بتوان به اين شکايت. گذراندند یمقوام امور را به مسامحه 

 و یها برقرار نشده بود و رسيدگ سال از مشروطه گذشته بود و هنوز اولين محاکمه که يک کما اين.  شودی رسيدگها یگر غارت
 و چندتن ديگر از وکال، محاکمه متهمين فروش دختران قوچان ادهز ی تاسرانجام با نظارت تقانداختند ی را عقب میدادرس

 – متهم شماره يک دادگاه یگذراند و حت  احکام را به مسامحه ی دولت اجرااه،پس از صدور احکام دادگ. برگزار شد
مجلس دوم با همان همين رويه را در دوران . زد  پوزخند ی قوچانی بعد در مقام وزارت به روستائيان شاکی چند–الدوله  آصف
 یجا و مردم کماکان به.  که نشد و نکردندیارک. کردن امور ادامه دادند” لزوم قانونمدار“ تحت نام ها یسوز ها و فرصت بهانه

 اثبات رويه یشوکت دو نمونه را برا.  بيابندی تا شايد داد رسبردند ی پناه مزاده ی چون تقیخواهان دولت به مجلس و مشروطه
مقصرين “ مجازات یيک. کند یبودن قوام به خواننده عرضه م” قانونمدار“رو مشروطه و   و جريان پيشزاده ی تق”یاستبداد“

عنوان وکيِل مردم و   بهزاده ی قزاقان که در صحن مجلس ميان تقِی مقابله با خودسری و ديگر–ی متهمين سياس– ”یپوليتيک
 ِیعنوان دو خط مش دو را به البته شوکت مقابله اين . گرفت دولت مورد بخث و جدل قرار یگو عنوان سخن قوام به

 .کند ی ترسيم می هواداِر قانونمند و خواهان نظِم معتدل سياسیگر استبداد و تندرو و ديیعصرمشروطه، يک
 

 ی پوليتيکمقصرين
 و شاه یعل  با محمدیرکا جرم هم  بودند که پس از فتح تهران بهی مورد بحث کسانی يا زندانيان سياس”ی پوليتيکمقصرين“

 به ی انقالبیها  آغازين در دادگاهی چند در همان روزهایتن.  شده بودندیخواهان دستگير و زندان مقابله قهرآميز با مشروطه
کاران پيشين   دولتمردان و محافظهیياب  با دستیپس از چند ماه بالتکليف.  بودندندهاعدام محکوم شدند و بقيه در حبس ما

 توانند یدر مجلس سخن رانده شد که اين محبوسين چگونه م.  آنان آغاز شدِی آزادیمناصب مهم، تالش برا به یحکومت
 مديره انقالب اجرا نشده است و ادارات مربوطه أتياعالميه و عريضه تهيه و به بيرون بفرستند؟ چرا تاکنون احکام صادره ه

پرسيده شد عدليه چرا .  بودهی مديره عجوالنه و بعضًا شفاهأتيم ه عنوان شد که احکاگذرانند؟ ی می به اهمال و سستیدولت
 سيننفر از اين محبو کرد که بجز يک  وانمود - قوام– دولت یگو در ضمِن مذاکرات سخن. … نکرده و یسريعًا موارد را بررس

 سران استبداد در شناسد، ی نمکرد ی دولت وانمود میگو اين محبوسين که سخن.  شوندی و بايد شناسائشناسد ی را نمیکس
اين ادعا را طرح کرده تا امور کماکان به .  شناخته استیها را م  آنشک ی دولت بیگو  مقابله با مشروطه بوده و سخن
 ی مديره بود، حداقل عدليه بايد اقدامأتي مجدد احکام هیاگر هم غرض دادرس. رود ها پيش  آنِیمسامحه و گذشت زمان و آزاد

 و حساب یزده و بعضًا ب  در احکام شتابشک یکاش چنين بود، ب. داد ی را در مقابل محاکمات تجديد نظر قرار مها  و آنکرد یم
در .  وجود داشتیهاي ی اشتباهات و کاستالب مديره موقت انقأتي پس از فتح تهران هِی و انقالبی بحرانیکتاب آن روزها

 مخالف مشروطه درگرفت، ِیثه و جدل پيرامون وضعيت زندانيان سياس دولت مباحیگو   و سخنزاده یهمان روزها که ميان تق
 ١٣٢٨ صفر ٢٧ مورخ ١۵٣شماره ” ايراِن نو“در روزنامه ) زاده نام مستعار محمدامين رسول(” نيش “ی با امضایا مقاله
منتشر ” لمانحرارت در پار“در دنباله گزارش مذاکرات مجلس دو روز پيش تحت عنوان ) ی ميالد١٩١٠ مارس ١٠ (یرقم

.  به شکايت و محاکمه کشيدیکار حت. نو گرديد  مجلس و نشريه ايرانی وکالی ميان برخیشد که موجِب کشاکش نسبتًا طوالن
 ی يعنشد، یعنوان ارگان حزب دمکرات چاپ م نو که به  ايرانبجزئيات اين محاکمه و مباحث مطروحه در روزنامه رقي

، ٩۴ یها روزنامه مجلس، سال سوم، شماره[ از اعتداليون منعکس شد،یق طباطبائبه مديريت محمدصاد” مجلس“روزنامه 
 .[٩۶ و ٩۵

 
  ميان قزاقان و پليسنزاع

 :نويسد ی مشوکت
…  تشخيص دادی قزاقان و پليس، مجازات قزاقان را ضروری که در نزاع ميان شماری ديگر هنگامی در فرصتزاده یتق
 [۵٩ص . [”خواستار مجازات قزاقان شد“
 و از ”یاستبداد “ی رويکردیشوکت از اول. کرد یها را عنوان م  به جرائم آنی در مقابل قوام محاکمه قانونمند و رسيدگو

 از یبريگاد قزاق يک.  با مأموران نظميه تهران بودیجريان شرارت چند قزاق و درگير.  قانونمند و مطلوب ترسيم ميکندیدوم
 جنگ و یها خانه  وزارتی از دولت ايران و حتی و سرپيچی بود که با خودسرها وسر تحت نفوذ و هدايت ِی نظامیها دسته

 از سخنان یشوکت تنها به آن بخش.  قرار گرفتخواهان ی مختلف آن دوره در مقابل مشروطه و آزادیداخله بارها در رويدادها
اما با مراجعه به مذاکرات مجلس . شود یم یطور علن به” اشرار قزاق“ که خواهان مجازات و تنبيه کند ی اشاره مزاده یتق

 ***. در اين باره نبوده استزاده ی تقیها  که اين تمام سخنان و خواستهيابيم یدرم
 

 تحت پوشش و ی زاده عنوان کرد دسته خودسر قزاق بايستیکه تق اول اين: گذارد ی چند نکته را ناگفته و در ابهام مشوکت
اما ”  صحيح نيستینقض قانون اساس“دوم گفته شد که . ويژه جنگ يا داخله قرار گيرد ان به ايری دولتیها خانه فرمان وزارت

 تأخير و ی برایا رود، اما بهانه  طبق قانون پيشی اين درست که امور بايستیتعبار ، به”تأخير قانون هم صحيح نيست“
 صريحًا زاده یگويش، تق استيضاح دولت و سخنکه در زمان  سوم اين.  قانون هم نبايد وجود داشته باشدیمسامحه در اجرا

 تحت پوشش ِیمنظور محاکم نظام-” محاکمات عسگريه“مطرح کرد و مجلس هم تأئيد نمود که اين امر هرچه زودتر بايد به 
 یها خانه  چون تمام امور مشابه ديگر وزارتیوقت.  عاجل اخذ و اجرا گرددِیگير  محول و تصميم– مربوطه یادارات دولت



 دولت یگو  سخن–   و گذشِت زمان برگزار شد، مجددًا قوامیبه اهمال و سست”  صحيح قانونیاجرا“ تحت لوا و بهانه ،یولتد
 شوکت به نقل از ”یمشروطة ايران“چه تحت نام   و يا آنزاده یشايد بشود به تق.  توضيحات الزم به مجلس خواستندی را برا–

 آن با یها ی را بدون شناخت جوانب و ويژگی و نبايد هر رويدادتوان ین نمود، اما نم آورده، نکوهش و انتقادات فراوایديگر
 مسأله قزاقان چه گويد یشوکت به خواننده نم. خوان جلوه داد و قضاوت کرد  هموسان   هم،یا  و کليشهیيک حکم و رويکرد کل

 شده که هر چه زودتر اين امر به محکمه ی گير بوده، و پيش از جلسه مورد اشاره ايشان، دولت در مجلس استيضاح و تصميم
 خواهان مجازات زاده ی که تقکند ی متفهيماما به خواننده .  امور به مسامحه گذشتی محول و اخذ تصميم شود ولی دولتِینظام
 مجازات زاده ی تق کهکند ی میگير نيمه نتيجه  اين نقل قول نصفهیبر مبنا.  شده استی قزاقان حمله کننده به سربازان دولتیعلن

. آورد ی مراهممدار بودن قوام ف  معتدل و قانونی برایا  است و از آن زمينهیبدون محاکمه را خواسته و لذا رفتارش استبداد
 شمرده شود ی نشان صحت و سالمت رفتار ديگرتواند ی م– زاده ی در اين مورد تق– یکه چگونه رفتار و آمال کِس ديگر اين
 مورد بيند یکه نويسنده با جرح و تعديل واقعه آن قسمت از مذاکرات را که مطلوب رويکرد خود م ا اينام.  بحث داردیجا

 . انتقاد داردی جادهد ی را شرح نمجوانِباستفاده قرار داده و ساير
 

اکرات در ايران  الزمه آن در زمان مذی که گويا قانوِن مدون، عدليه منظم و نهادهاشود ی از همه به خواننده باورانده ماول
 و راديکال ی که انقاليزاده ی چون تقیبرد و افراد خود را پيش” قانونمنِد“ها بتواند رويه  وجود داشته تا قوام با تکيه بر آن

 مجازات مستبدين و مخالفين را ی و منطقی روال قانونیها را دور زده و بدون ط  و نهادها و قانونم اين نظاخواستند یبودند م
 کردن شرايط ی زمان زده و امروزیساز  بلکه با صحنهکند ی نه تنها واقعيات زمانه را بيان نمها یگونه بازپرداز اين. پيش برند

 . که وجود نداشته استآفريند یالسلطنه زمان مشروطيت م  قوامیرا را بی شخصيت و کنش،ی غير تاريخیديروزين با رويکرد
 

العجل   داخله، جنگ و عدليه، صدور احکام عجوالنه و ضربیها خانه وزارت پس از فتح تهران، اوضاع یها  دولتوضعيت
 و اجحاف مکرر مستبدين ريز یها، مقابله قهرآميز مستبدين با نهضت، تعد  و فوريتیدليل شرايط بحران  مديره انقالب بهأتيه

 آفريده بود که شوکت در یا يژه، همه شرايط و… قزاق و نظميه تهران و ر، مسلح خودسیها  ميان گروهیو درشت، تضادها
 به شاهد مذاکرات مجلس زاده یتق. زده قضاوت کرده است گر و زمان جو، تقليل  ناديده انگاشته و با رويکرد آسانیاين ارزياب

ها تحت پوشش وزارت جنگ درآمده و از   آنی قزاقان تأکيد داشت که هرچه زودتر بايستیها ی از خودسری جلوگيریبرا
تشکل .  داشته باشدیها بايد مجازات در پ  آنیجا جا و آن  اينیها یحمالت آنان و درگير.  خارج شوندیان روسکنترل افسر

 سرهنگ لياخوف، عضو ستاد ارتش ی تحت رهبریقزاق در آستانه و زمانه مجلس اول مشروطه در واقع متشکل از سواران
 اخذ یگرچه عالوه بر آن از ايران نيز مبالغ. داشتند یيافت محقوق خود را مستقيمًا از دولت روسيه در.  بودیروسيه تزار

تبعيض و تفاوت در مرتبه .  اتباع روس بودندی و مابقی بريگاد، قريب سيصد نفر ايرانی نفر۴۵٠از جمع حدود . شد یم
ود يک ارتش منظم و در مجموع با شرايط بسيار نابسامان و نب. گير بود ها و ايرانيان چشم  و حقوق و مزايا ميان روسینظام

 به مراتب بهتر ی وابسته بودند، دسته قزاق وضعی مالِی به منابع غير اصولیتوانمند در ايران که افراد آن از فرط گرسنگ
 .داشت

 
 و نظارت مستقيم یريز  مشروطه با استبداد، دخالت مستقيم در بمباران مجلس اول با برنامهی مخرب قزاقان در روياروئنقش

 و ابزار دست دولت ی غير خودی شاه، قزاقان کماکان نيروئیعل پس از فتح تهران و خلع محمد.  ثبت تاريخ استدولت روسيه
 ی مجلس قضيه درگير١٣٢٨ محرم ۶ در جلسه زاده یتق. شدند ی شمرده مطه عليه مشرویمتجاوز روسيه و مستبدين محل

رئيس دولت ناچارًا تعهد کرد که . کنند ی بيگانه عمل میچون قواها  ها با نظميه تهران را عنوان و اشاره نمود که قزاق قزاق
 [١٣٢٨ محرم ۶ مورخ ۴٢مذاکرات مجلس و روزنامه مجلس شماره . [ها رفتارشان را اصالح کنند قزاق

 
 بر ی دولت مبنأتيمجلس در استيضاح از ه) ی ميالد١٩١٠ فوريه ۵ (ی قمر١٣٢٨ محرم ٢۴ سه هفته بعد در جلسه قريب
 روس و يا عوامل یدر زمان مذاکرات تأکيد شد که قوا. اقامت قشون روس در ايران به سئوال و جواب و بحث پرداختادامه 

 یپرسيده شد چرا دولت پس از نه ماه از ورود قشون روس به ايران اقدام. وابسته به آن هرچه زودتر بايد ايران را ترک کنند
 ١٢٧ دو روز بعد از اين مذاکرات در روزنامه ايران نو شماره شود؟ یعمل مچون دوران استبداد  نکرده است؟ چرا هنوز هم

 : از جمله نوشت”ی ايرانیها به قزاق“در صفحه اول تحت عنوان )  م١٩١٠ فوريه ٧ (ی قمر١٣٢٨ محرم ٢۶مورخ 
 به کند یمجبور م که منجر به يک حادثه خونين گرديد، هرکس را ی چند نفر قزاق ايرانی آخری خودسرانه و بدمستحرکات“

آيا اين رفتار نخوت و غرور را به چه بايد حمل نمود؟ آيا به . انگيز بيفتد خيال پيداکردن موجبات اين واقعه و رفتار اسف
 .… باعث آن گرديدهی يا اسباب مهِم ديگرشود ی محاصلواسطه فقدان نظم است که از عدم سياست 

 
ها را نسبت به ساير دستجات قشون و پيرامون  اند تا خصومت قزاق ف کرده که تمام هم خود را مصرورسد ی بنظر مچو هم…

دست قشون روس بدهند تا به   بهیها واقعه گشته و بهانه مشروع روز زيادتر بکنند تا مگر جامعه بين اين طرز جديد روزبه
 .طرف پايتخت رهسپار گردند

 



بستن به مجلس اول و اجرائيات   که نقشة توپیحل شوماز آن م…  آن پيدا نمودیاما بايد عيب را از سرچشمة اصل …
 .جا خارج شد وقت از آن آن
 

 بودن یاند که گويا در ايران  تربيت کردهی را طوری ايرانیها  دراز قزاقیها  گوييم که سالی سابقًا اشاره کردم باز مچه چنان
 ی گذشته شوم در صفحات تاريخ ضبط شده ول…کند یخودشان مردد هستند و امروز ثمره تلخ همان تربيت است که بروز م

 ايران نيستند و ديگر بعد از اين فريب اشخاص را که يک نقطه نظر واحد دارند نهاست که ثابت نمايند دشم حاال بر قزاق
 .آن نقطه نظر انقراض و مقهور شدن ايران است. نخواهند خورد

 
چه الزم است به عمل خواهد  ها آن دن حب وطن در کله قزاق جايگزين کری که وزير جنگ براکنيم ی طرف ديگر گمان ماز

 را که در گذشته در سايه یها هستند، صدمات  و مدافعين آنیها حام  ملت ببيند که برادران قزاق آنی است وقتیبديه. آورد
  ”.اند فراموش و از لوح سينه خويش محو خواهند کرد  کشيدهوها ديده  تحريکات لياخوف و اتباعش از قزاق

 
 که ی اثبات خصائلیالسلطنه برا  قوامی نويسنده محترم زندگرسد یبنظر م. طلبد ی میتر  فراخی بسيار است و جاسخن

 یها را برا  نکرده واّال نمونه قزاقی دوره مشروطه را بررسی به قوام نسبت دهد دقيقًا وضعيت زمانه و رويدادهاخواسته یم
 و جريان راديکال مشروطه با زاده یالبته به گزارش مذاکرات مجلس اين تنها مورد جدل تق. گزيد ی او بر نمی کردن آرا برجسته

 خوانندگان عنوان کرده ی آشنائیدو نمونه را برا. گونه مباحثات ادامه داشته است قوام نبوده و در چندين مسأله ديگر هم اين
 . قوامی از قانون شکنی مثالی واليات بود و ديگریت وکال مداخله و اعمال نظر دولت و قوام در امر انتخابایيک. گذرم یو م

 
در بوشهر .  وزارت داخله و حکام مورد اطمينان آنان روبرو بودیها  مجلس دوم در واليات با اعمال نظر و دخالتانتخابات

آمده و مقيم خانه   در تلگراف مسئول وزارتشان ی که اسامیوزارت داخله از انجمن بوشهر خواست که از ميان دو نفر
 محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقالب یها  گزارش،یکتاب آب. [ند بوشهر انتخاب کنی را به نمايندگیتهرانند يک

به عنوان مثال نمونه فارس را . در خراسان و فارس و چند منطقه ديگر هم چنين شد] ٧٨٨ جلد چهارم ص –مشروطه ايران 
 .کنم ی میبررس

 
الدوله حاکم مورد  اما ميان انجمن و سهام.  انتخاب شدندی در شيراز برگزار و وکالئیجلس از طريق انجمن واليت مانتخابات

در .  نمودیالدوله چهار نفر از افراد مقيم تهران را به عنوان وکيل به مجلس معرف سهام. تأييد قوام در اين باره اختالف افتاد
 فارس به بحث گذارده ی، اعتبارنامه وکال) م١٩١٠ ژانويه ۵ (ی قمر١٣٢٧ه  ذيحج٢٢ به مجلس مورخ چهارشنیجلسه علن

 :در مجلس گفتند. الدوله قرائت شد  شده توسط سهامی معرفیتلگراف جوابيه وزارت داخله در اين مورد هم در تأئيد اسام. شد
 و اصرار دارد دانند ی میقانون] را[اند  شدهالدوله انتخاب آن چهار نفر که از طهران انتخاب   که هنوز سهامفرماييد ی ممالحظه“

 ”.ها در همين تلگراف هم به صحت انتخاب آن
 

 حکام خودکامه با تأييد وزارت داخله تالش داشت افراد مورد نظر و تأييد خود را ی با اعمال نفوذ و رويه استبدادالدوله سهام
 ی از وکالیيک. الدوله قرائت شد  متن تلگراف سهامدر همين جلسه.  مردم فارس وارد مجلس شورا نمايدی وکالیبه جا

 :مجلس گفت
 از اعيان و علما و تجار یالدوله نوشته برحسب امر حکومت و جمع شدن جمع  که سهامیطور  چهار نفر مزبور همانانتخاب“

 روش ینماينده ديگر. ”تحقق يافته و در واقع طبق نظامنامه انتخابات انجام نگرفته و بنابر اين آن چهار نفر وکيل نيستند
 ی طبق نظامنامه را توضيح داد و نتيجه گرفت انتخاب اين چهار نفر با اعمال نفوذ صورت گرفته و غير قانونِیصحيح و قانون

 ژانويه ٨ (ی قمر١٣٢٧ ذيحجه ٢۵ سال سوم مورخ ۵٨چنين روزنامه مجلس شماره  صورت مذاکرات مجلس، هم. [است
١٩١٠)] 

 
 دولت و یگو  از سخنی از وکال با جانبداریتعداد.  فارس بحث خود را ادامه دادیيرامون اعتبارنامه وکال روز بعد نيز پمجلس
.  پارلمان، نقض نظامنامه انتخابات در شيراز را ناديده انگارندی گيری کرده و با رأی مسأله را الپوشانخواستند یالدوله م سهام
 :د که تأکيد نمویگير یرأ ضمن موافقت با زاده یتق
 بگيريم یطور رأ  بگيريم، خوب است اينی رأخواهيم یاگر م…  جزئيات مطابق قانون نيستیبعض] در[ اين آقايان انتخاب“

ها شد يا   که مراعات نشده است بايد مالحظه گردد و مناط در عدم صحت دانست و منتظر تصحيح آنیکه آيا جزئيات قانون
 ”نه؟
 

 توان ی مجددًا تأکيد نمود که مجلس کارش از بين بردن حقوق مردم فارس نيست و نمهزاد ی از سخنان ديگر وکال، تقپس
. اند يا خير  بايد در نظر داشته باشد که آيا اينان براساس نظامنامه انتخابات برگزيده شدهیگير یها تصميم گرفت، رأ  آنیجا به

 :بياد داشته باشيم که



سوگند  [یها را از بين نبريم، مقدم بر همه چيز آن َقَسم ينده نبوده است، حقوق آنها نما  حقوق آن رعايا که اگر از آناوًال“
 ” بدهيمیوقت رأ ايم هم بايد در نظر بگيريم آن جا خورده که در اين]  به مردم و موکالنیوفادار

 
.  نبوده استی قانونالدوله صحيح و  مورد نظر سهامی اکثريت مجلس پذيرفت که انتخاب آن وکال،یگير ی از مباحث و رأپس

 [(م١٩١٠ ژانويه ١٠ (ی قمر١٣٢٧ ذيحجه ٢٧ مورخ ۵٩روزنامه مجلس شماره [
 

 قوام نماينده دولت که با اعتراض شديد دمکراتها روبرو بود به مجلس اطالع داد سهام الدوله ١٣٢٨ سيزدهم محرم درجلسه
 عموم در تهران بايد او را ی ندانست و افزود مدعی کافوحيدالملک از دمکراتها استعفا را.از حکومت فارس استعفا داده است

 حزب دمکرات نيز از یسليمان ميرزا رهبر پارلمان. عليه مردم فارس محاکمه کنددهبه عدليه جلب وبه جرم جنايات مرتکب ش
 تعديل جنايات قوام در توجيه و. کردیتعديات سهام الدوله سخن راندو خطاب به قوام گفت دولت بايد پيش از استعفا عزل م

 که همچون یامر. عدليه خواهند فرستادر داد و افزود او را پس از رسيدن به تهران به محکمه جزا دیحاکم فارس توضيحات
  . قوام هرگز تحقق نيافتیساير وعده ها

 
 ی انحصار کبريت فروشاليحه
 ی قمر١٣٢٧ ذيحجه ٢۵لسه مجلس شنبه در ج. بودن قوام را بگويم و بحث را خاتمه دهم” مدار قانون“ نمونه هم از يک
 تقديم – از جانب بلديه و توسط وزارت داخله”یانحصار کبريت فروش“ابتدا اليحه .  و قوام هر دو حضور داشتندزاده یتق

گونه امور اول بايد به کميسيون  مطرح شد که اين. کرد ی می نمايندگراقوام از جانب وزارت داخله اين اليحه . مجلس شد
 یحرکت قهقراي“عنوان گرديد که اين .  مجلس آورده شودیدر مجلس برود و بعد اگر الزم دانسته شد به جلسه علنمربوط 
 :السلطنه در توضيح عنوان نمود قوام. و معاونت وزارت داخله خالف روال پارلمان عمل کرده است” است

 
” .کنيم ی است که میه مجلس بيايد و اين يک حرکت قهقرايوجه به اين صورت نبايد ب  فرمودند که به هيچزاده ی تقی آقاکه اين“

  . بايد با اجازه مجلس باشدی انحصارات تجارت،ی قانون اساس٢۴درست نيست، بلکه با استناد به اصل 
گرد بود که عمدتًا از اين  فروشان فقير و دوره  از وکال گفت کار و وسيله امرار معاش دستیطور که يک  همانی فروشکبريت
 یذکاءالملک فروغ.  کندی آن را انحصارخواست یهمه اولويت و امور مهم م قوام در ميان آن. گذراندند یيق امور خود را مطر

 که ی که از جيب فقرايشود ی هزار تومان بيشتر نم١٨ دولت ی برای کبريت فروشیحتمالدر جلسه اشاره نمود که جمع درآمد ا
 کنند، یالسلطنه هم تأييد نمود فقرا هستند که از طريق فروش کبريت امرار معاش م مقوا.  بيرون خواهد آمدفروشند یکبريت م

از اين مسأله هم بگذريم .  انجام دهيمی بهتریکارها همان فقرا ی از همين پول براتوانيم ی نمشود یاما چون صحيح فروخته نم
 یسر  هزار تومان درآمد يک١٨ به یاع و اجتمی سياس،یهمه مسائل و معضالت مال  قوام در ميان آنیکه چرا آقا

 سألهکه م  دولت و خودسرانه و بدون اينأتي که قوام بدون اطالع هدهد یمذاکرات نشان م. گرد گير داده بود فروشان دوره دست
 کار مجلس طبق یپروسه قانون.  اقدام کرده بود-جا به بحث گذارد و بعد اگر تصويب شد به مجلس بياورد را ابتدا در آن
 بعد اگر صحيح دانسته شد ی محول م–مورد ماليه   در اين– مربوطه یها  به کميسيونی امور در آغاز بايست،ینظامنامه داخل

 را رعايت نکرده ی کار قانونیا  و پايهی اصول،یيک از اين مراحل ابتدائ قوام هيچ. شودشد بر اساس اولويت در مجلس مطرح  
که در همين جلسه وزير ماليه در مخالفت  جالب اين.  کرد ی ملت را تلف می وقت وکالیيت اهمیبود و با طرح مسأله به اين ب

که عنوان نمود اين اليحه فقط  خانه ماليه دانست، دوم اين اول از همه اين امر را مربوط به وزارت. با اين اليحه سخن گفت
ها  ارد و نحوه کار در ديگر واليات و شهرستانآن مد نظر د) یشهردار( بلديه ی در تهران را برایانحصار کبريت فروش

 مقام باالتر –تر از همه اين بود که رئيس دولت  جالب.  را در کشور بکار بردیمتفاوت خواهد ماند و درست نيست روال متفاوت
 کرد که اين  هم تأييد– ديگر وزير کابينه –و وزير جنگ ”  وزرا نيامده استأتياليحه به ه“ هم اشاره نمود که –از قوام 

 وزرا و رئيس دولت در یها  اشارات وکال و گفتهیالسلطنه با وجود تمام قوام.  دولت مطرح نشده استأتياليحه در جلسه ه
.  وزراء ارسال شودأتي الزم نيست به هشود یخانه فرستاده م هر اليحه که از وزارت:  خود گفتیونمقام توجيه کار غير قان

اين نمونه را .  خوشگذران و پرمصرفش شهره آفاق بودِی زندگی در سراسر عمرش برایاستفاده مال که قوام به سوء دانيم یم
 اهميت و احتماًال سودآور و قابل سوء استفاده وقت مجلس کمالسلطنه با عرضه يک اليحه  آوردم که نشان دهم که چگونه قوام

 کار را هم مراعات نکرده و تازه ِی و قانونی روال اصولکه  ضمن اينبرد، ی هزر می از مسايل ريز و درشت اساسیبا انبوه
 ی مالیخانه در مقابل رئيس دولت و وزرا که چگونه معاون يک وزارت اين.  استکرده ی هم می خود پافشاریشکن براين قانون

 ی براکند یيت نم و روال و نظامنامه مجلس را رعابرد ی و نظر خود را پيش مزند ی پارلمان، ساز خود را میو جنگ و وکال
ها بحث و جدل معاضدالسلطنه رئيس مجلس خاتمه مذاکرات مجلس  سرانجام پس از ساعت. قابل تأمل است” مدار قانون“قوام 

 وزارت ی برای روالیرا اعالم کرده وخواست که اليحه مزبور ابتدا به کميسيون مربوطه در مجلس برود و پس از رسيدگ
 ١٣٢٧ ذيحجه ٢٩ سال سوم مورخ ۶٠روزنامه مجلس شماره . [ در اجرا تعيين شود–وام  و نه داخله تحت نظر ق–ماليه 
 [(١٩١٠ ژانويه ١٢ (یقمر

 
[ 
 



 پانويس
 س
 ٣ چهارشنبه –اعتمادالسلطنه در خاطرات روزانه خود . السلطنه گرديد  ملقب به قوامی قمر١٣٠٩خان در سال  نريمان *

خان از ارامنه  نريمان. را داده است” خان وزير مختار ايران در وين ريمان نیاحضار و شرفياب“خبر – ١٣٠٩االول  ربيع
خان داده و او را به وزير  الدوله را به ميرزاملکم  درخواست نمود لقب نظامان از دربار ايری قمر١٣١۶مهاجر بود که در سال 

 یفروش ب  کتایتأليف ابراهيم صفاي” اسناد مشروطه“السلطنه در کتاب  خان قوام  چند از نريمانیاسناد.  ايتاليا برگزينندیمختار
 .سخن آمده است

 
 که یزمان. رساند ی دوم به پايان مِی حکومت پهلوی پايانی در روزهایشوکت کتاب خود را با جمالت منسوب به مظفربقاي **

شايد . گويد یالسلطنه سخن م قوام” ياد و قدرت“ در وصف برق چشمان شاه از طلبيد ی میاوضاع نابسامان را دولتمرد توانائ
 متوسل یرود که به هر سند چنان پيش السلطنه آن  قوامیها ی در وصف پهلوانهموجب شده بود ک” ياد و قدرت“هم همين 

 .شود
 

 دولت به صورت مذاکرات مجلس یگو عنوان سخن السلطنه به  مجلس و پاسخ قوامی جزئيات دقيق استيضاح وکالیبرا ***
 ١۴ سال سوم مورخ ۶۶چنين روزنامه مجلس شماره  هم) ی ميالد١٩١٠ ژانويه ٢۵ (ی قمر١٣٢٨حرم شنبه سيزدهم م سه

 .مراجعه شود) ی ميالد١٩١٠ ژانويه ٢۶ (ی قمر١٣٢٨محرم 
  
 


