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انتقادات يك ديكتاتور از ديكتاتورى
«نقدى بر خاطرات اسداهللا علم»

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
مقدمه

اميراسداهللا علم در سال 1298ش در بيرجند به دنيا آمد. پدرش، محمدابراهيم 
ــوكت الملك علم، حاكم قائنات و سيستان و از وابستگان سياست انگلستان بود  ش
ــبب  ــمار مي رفت. به همين س كه در كودتاي 1299 رضاخان از حاميان وي به ش
ــت و تلگراف و  ــاهي رضاخان چند دوره وزارت پس ــوكت الملك در دوران پادش ش
تلفن را بر عهده داشت. اسداهللا علم تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در زادگاهش 
ــته كشاورزي به يكي از  ــت براي ادامه تحصيل در رش گذرانيد و اگرچه قصد داش
ــورهاي اروپايي عزيمت كند، اما به دستور رضاشاه، تحصيالت عالي را در اين  كش
رشته در دانشكده كشاورزي كرج (وابسته به دانشگاه تهران) پي گرفت. وي پيش 
ــا ملك تاج قوام (دختر  ــاه ب ــال 1318 به امر رضاش از آغاز تحصيالت در پاييز س
قوام الملك شيرازي) ازدواج كرد. علم در سال 1321 پس از اخذ مدرك ليسانس، 
ــوم آذر 1323  ــد و تا هنگام مرگ پدرش در س ــرش عازم بيرجند ش همراه همس
ــيع خانوادگي شان  ــتي امالك وس در همان جا ماند. در پي اين واقعه، وي سرپرس
ــال  ــپرد و راهي تهران گرديد و در اواخر س ــد و قائنات را به ديگري س در بيرجن
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ــوي احمد قوام (نخست وزير  1324 از س
ــتان و  وقت) به عنوان فرماندار كل سيس
بلوچستان منصوب و رهسپار زاهدان شد. 
ــاعد در دي ماه  ــه كابينه محمد س ورود ب
ــئوليت  ــور مس 1328 به عنوان وزير كش
ــي بود كه  ــتگاه دولت ــدي علم در دس بع
ــپس  ــيد و س ــش از يك ماه طول نكش بي
ــفندماه  ــاعد كه در اس در كابينه بعدي س
ــد، به عنوان وزير  ــال معرفي ش همين س
ــد. وي همچنين  ــاورزي ظاهر گردي كش
ــور (فروردين1329)  در كابينه علي منص
ــاورزي را بر عهده داشت و در  وزارت كش
ــي رزم آرا (تير 1329)  ــپهبد  عل كابينه س
عهده دار وزارت كار شد. در پي اوج گيري 

ــكيل  ــپس تش ــت ملي و ترور رزم آرا و س نهض
كابينه دكتر محمد مصدق، علم از وزارت بركنار 
ــد، اما به دليل اعالم وفاداري به شاه، ضمن  ش

ــوي او به  ــه بيش از پيش به محمدرضا نزديك گرديد، در تيرماه 1331 از س آنك
سرپرستي امالك و مستغالت پهلوي گماشته شد. در اين هنگام به علت اقدامات 
ــدق محترمانه به بيرجند  ــوي مص ــاه، از س و تحركاتي در چارچوب حمايت از ش
ــر برد. در پي  ــد و تا هنگام كودتاي 28مرداد 1332 در آن منطقه به س تبعيد ش
سقوط دولت دكتر مصدق، علم به تهران بازگشت و مجدداً به سرپرستي امالك و 
مستغالت پهلوي منصوب گرديد و البته در حلقه نزديكترين ياران محمدرضا نيز 
درآمد. وي در كابينه حسين عالء كه در پي بركناري زاهدي از نخست وزيري در 
ــكيل شده بود، به وزارت كشور منصوب شد و نقش مهمي را  فروردين 1334 تش
ــخاص مورد نظر شاه به مجلس نوزدهم ايفا كرد. علم همچنين  در وارد كردن اش
ــتانداران و فرمانداران را نيز از سرسپردگان به محمدرضا برگزيد و اليحه  كليه اس
ــيس ساواك در همين زمان تهيه و تقديم مجلس شد. با نخست وزيري دكتر  تأس

اسد اهللا علم در كنار پدرش
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ــئوليت دولتي كناره گيري كرد، اما  منوچهر اقبال در فروردين 1336، علم از مس
ــري حزب مردم را كه  ــور، رهب ــي در كش بالفاصله در چارچوب نمايش دموكراس
ــده بود،  ــكيل ش ــه عنوان اقليت در برابر حزب مليون به رهبري دكتر اقبال تش ب
ــت. وي در تيرماه 1341 پس از  ــتان 1339 ادامه داش برعهده گرفت كه تا تابس
استعفاي علي اميني از نخست وزيري، به اين سمت گمارده شد و در جريان قيام 
15خرداد 1342، دستور آتش گشودن به روي تظاهركنندگان را صادر كرد. علم 
در 17اسفند همين سال از نخست وزيري استعفا و چند روز پس از آن به رياست 
ــگاه پهلوي شيراز منصوب شد. اين مسئوليت حدود سه سال به طول كشيد  دانش
ــين قدس نخعي از وزارت  ــرانجام علم در آذرماه 1345 پس از بركناري حس و س
ــمت گرديد كه تا مردادماه 1356، يعني زماني كه وخامت  دربار، عهده دار اين س
حالش به دليل پيشرفت بيماري سرطان خون و مؤثر واقع نشدن معالجات، امكان 
ــداهللا علم در 24فروردين  ــئوليت باقي ماند. اس فعاليت را از او گرفت در اين مس
1357 در بيمارستاني در امريكا درگذشت و جنازه اش پس از انتقال به تهران، در 

مقبره خانوادگي در مشهد دفن گرديد. 

زير سايه استبداد 
مجموعه 5 جلدي يادداشت هاي علم را بايد يكي از مهم ترين و روشنگرانه ترين 
ــوي و ويژگي ها و خصايص آن دوران  ــع براي مطالعه و درك ماهيت رژيم پهل مناب
ــمار آورد و علت را در جايگاه و شخصيت نگارنده آن، يعني وزير دربار مقتدر  به ش
ــاه، او را از آشكار و نهان خويش آگاه مي ساخت.  ــت وجو كرد كه ش محمدرضا، جس
ــت پرون كه از دوران تحصيل محمدرضا در سوئيس با وي  اگر از فردي به نام ارنس
ــوان» گرديد، بگذريم،  ــاه ج ــپس به ايران آمد و از محارم «ش صميميت يافت و س
قطعاً هيچ فرد ديگري را نمي توانيم به نزديكي و محرميت علم به شاه بيابيم؛ البته 
تفاوت ميان پرون و علم آن است كه اولي خاطره مكتوبي از دوران صميميت خود 
با محمدرضا بر جاي نگذارد تا آيندگان را از مسائل پشت پرده سياست رژيم پهلوي 
ــازد، اما دومي با نگارش خاطرات روزانه اش به مدت چند سال، دريچه اي به  آگاه س
روي بسياري از واقعيات براي آيندگان گشود تا اهل تحقيق و كشف واقعيات، با در 
دست داشتن سرنخ هاي فراواني كه در اين خاطرات بر جاي مانده است، به تعقيب 
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مسائل و موضوعات بپردازند و به عمق حقايق دست يابند. 
ــه از وزير دربار  ــران  آيد؛ چراك ــاني گ ــايد در ابتداي امر بر كس ــخن ش اين س
ــپرده رضاخان برخاسته  ــته به انگليس و سرس محمدرضا كه خود از خانداني وابس
ــمي و فكرى اش را در خدمت گزاري به استبداد پهلوي و اربابان  ــد جس و دوران رش
انگليسي و امريكايي آن سپري كرده است، جز بيان مشتي مجيز و مداهنه در حق 
ــخص اول اين رژيم انتظاري نمي رود و اتفاقاً ادبيات درباري به كارگرفته شده در  ش
ــن تصور را به ذهن خواننده  ــگارش اين خاطرات نيز در نگاه اول چيزي جز همي ن
ــازد، اما با تأمل در متن، اليه هاي زيرين آن كه حاوي انتقادات بعضاً  متبادر نمي س
ــؤال بزرگ را پيش روي ما قرار مي دهد  ــت، رخ مي نمايد و اين س تندوتيزي نيز اس
ــرا علم چنين نيش دار و گزنده، بر وضعيت موجود دوران خويش نقد مي زند  كه چ
ــاه را هم (هرچند در قالب الفاظ و عبارات رنگ و  ــخص ش و در خالل آنها حتي ش

لعاب زده) بي نصيب نمي گذارد و نسبت به آينده اظهار نااميدي و يأس مي نمايد. 
ــتلزم كنكاش در متن خاطرات علم  ــؤال كه مس ــخ گويي به اين س پيش از پاس
خواهد بود، جا دارد نگاهي به مقدمه نسبتاً طوالني ويراستار اين اثر، آقاي علي نقي 
عاليخاني بيندازيم و برخي نكات و مسائل مندرج در آن را مورد بررسي قرار دهيم. 
ــتار بر  ــه در همان ابتداي امر جلب توجه مي كند، تصريح ويراس ــه نكاتي ك از جمل
حذف بخش هايي از اين خاطرات است كه هر چند برخي مواردش پذيرفتني است، 
اما در پاره اي موارد، اين حذف ها سبب تاريك ماندن گوشه هايي از تاريخ كشورمان 
ــت؛ به عنوان مثال حذف «نام برخي كسان كه در ايران هستند و آوردن  ــده اس ش
نامشان ممكن است براي آنان موجب دردسر شود» يا «قضاوت هاي بيش از اندازه 
ــا بازماندگان  ــاه كه ب ــاه يا علم درباره چند تن از اطرافيان ش ــد و بي رحمانه ش تن
ــال ها از  ــرايطي كه س علم رفت و آمد دارند»؛1 حال آن كه همگان مي دانند در ش
ــتگان به رژيم پهلوي خاتمه  ــته و اساساً دوران محاكمه وابس پيروزي انقالب گذش
ــته و چه بسا درصدد بازپس گيري  ــور بازگش يافته و حتي برخي از آنان نيز به كش
اموال مصادره اي خود برآمده اند، ديگر اشاره به نام برخي افراد در خاطرات علم كه 
هيچ گونه حجيت قضايي و حقوقي عليه آنها نمي تواند وجود داشته باشد، مشكل و 

1 . امير اسداهللا علم، يادداشت هاي علميادداشت هاي علم، تهران، مازيار/ معين، 1380، ج1، ص16. 
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مسئله اي ايجاد نخواهد كرد اال اين كه به لحاظ تاريخي، نقش و ماهيت آنها در آن 
دوران (البته مستند به خاطرات و نوع نگاه علم) روشن خواهد شد؛ بنابراين حذف 
نام اين اشخاص نه از بابت نگراني قضايي راجع به آنها، بلكه به احتمال زياد بايد بر 
مبناي ارتباطات دوستانه و سياسي ميان ويراستار و افراد مزبور صورت گرفته باشد. 
ــت و آمد دارند نيز چيزي جز  ــخاصي كه با خانواده علم رف همچنين حذف نام اش
ــور به بهاي حفظ روابطي كه معلوم نيست تا  مكتوم نهادن بخش هايي از تاريخ كش
چه حد وجود خارجي دارد، مسلماً نمى تواند يك اقدام موجه به شمار آيد. از طرفي 
ــخصي و خصوصي دارند» را نيز از خاطرات  ــتار «مسائلي كه جنبه كامًال ش ويراس
علم حذف كرده است؛ چراكه به عقيده وي اين مسائل «كمكي به درك تاريخ اين 
ــكات از قابليت بااليي براي درك تاريخ  ــد»؛1 در حالي كه اتفاقاً اين ن دوره نمي كن
ــاه در اوج ديكتاتوري به سر مي برد و كليه منابع كشور به  دوراني برخوردارند كه ش
مثابه مايملك شخصي وي و درباريان به حساب مي آمد. در واقع از آنجا كه در اين 
ــخص شاه و جمع بسيار محدودي از اطرافيانش، سرنوشت سياسي،  دوران، اراده ش
ــيار مهم و  ــمي آن رقم مي زند، بس ــور را در چارچوب رس اقتصادي و فرهنگي كش
حياتي است كه از خصوصيات و ويژگي هاي روحي و اخالقي اين افراد آگاهي هايي 
داشته باشيم تا بتوانيم به نحو بهتري راجع به برهه مزبور قضاوت نماييم؛ البته علم 
ــده اند و در  ــارات متعددي به اين گونه موارد دارد كه حذف نش در خاطرات خود اش
ــده به چشم مي خورند، اما از سخن ويراستار كتاب چنين برمي آيد  مجلدات چاپ ش
ــده اند و بدين ترتيب امكان شناخت  كه نكات خاص و ويژه در اين زمينه، حذف ش
ــده است. طبعاً  ــورمان گرفته ش بهتر و عميق تر محمدرضا و درباريان، از مردم كش
جاي اين سؤال باقي است كه در حالي كه علم شخصاً به ثبت مسائل خاص رفتاري 
ــاه مبادرت كرده و در وصيت به خانواده اش براي چاپ و انتشار  و اخالقي خود و ش
اين خاطرات، كوچكترين اشاره اي به حذف اين موارد نداشته، چرا ويراستار كتاب، 
«كاسه داغ تر از آش» شده و به ناقص ساختن خاطرات مزبور اقدام نموده است؟! 

ــتار جلب توجه مي كند، تالش جدي وي  ــوع ديگري كه در مقدمه ويراس موض
ــوكت الملك علم (حاكم بيرجند و  ــر خاندان علم و در رأس آن امير ش ــراي تطهي ب

1 . همانهمان. 
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ــي ها از مسلمات  ــتگي اين خاندان به انگليس ــت؛ البته از آنجا كه وابس قائنات) اس
تاريخي است، ويراستار ناگزير به اين گونه ارتباطات اشاره مي كند، اما در عين حال 

سعي دارد تا آن را در حدود خاصي تعريف نمايد: 
ــتان- نزديك تر و  ــي ها- از راه هندوس رابطه امير با انگليس
صميمانه تر بود. انگليسي ها ايالت هاي خاوري ايران را حريم هند 
ــمارند و به هيچ رو اجازه نمي دادند  ــيه مي ش در برابر خطر روس
ــت، در سيستان يا قائنات حكومت  ــي كه با آنان مخالف اس كس
ــوكت الملك به اين نكته آگاهي داشت و با توجه به  كند. امير ش
ــاره اي جز اين نمي ديد كه با نمايندگان  ضعف دولت مركزي چ
ــه اختالفات  ــا ك ــتان كنار بيايد و چه بس ــت زورمند انگلس دول
ــول انگلستان حل  ــينيان او با مداخله كنس خانوادگي او و پيش
ــت كه از اين وضع خرسند نبود و...  ــد. ولي ترديدي نيس مي ش
ــدني بود از حيثيت ملي خود دفاع  ــت تا آن جا كه ش آرزو داش

كند.1
ــوكت الملك  ــالف آنچه آقاي عاليخاني از مكنونات قلبي و دروني ش البته برخ
ــخصي وي، حاكي از آن است  ــي و سلوك ش بيان مي دارد، جهت گيري هاي سياس
ــي ها گام برداشت و از اين راه  ــير مورد نظر انگليس كه حاكم قائنات همواره در مس
ــوكت الملك علم با  ــتني ش ــت. پيوند عميق و ناگسس كوچك ترين تخطي اي نداش
ــي ها انتخاب و سپس بر تخت شاهي نشانده شد، نشانه   رضاخان كه توسط انگليس
بارز سرسپردگي وي به انگليسي ها محسوب مي شود و ويراستار محترم نيز آن را به 
ــته است: «امير شوكت الملك از هواخواهان و پشتيبانان رضاشاه  صراحت بيان داش
بود و پسر او نيز با همان اعتقاد پر و پا قرص نسبت به دودمان پهلوي بار آمد.»2 به 
ــطه همين پيوستگي به سياست ها و مهره هاي انگليسي، شوكت الملك در سال  واس
ــتانداري فارس انتخاب شد و از 1317 تا پايان دوران رضاشاه در مقام  1316 به اس
ــت و تلگراف باقي ماند و به تعبير آقاي عاليخاني «همواره مورد محبت  وزارت پس

1 . همانهمان، ص26. 
2 . همانهمان، ص30. 
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رضاشاه بود».1
نكته جالبي كه در اينجا بايد متذكر شويم، تالش 
ــتار اين اثر براي تطهير رضاخان از وابستگي به  ويراس
انگليس و نماياندن وي به عنوان فردي استقالل طلب 
و بلكه مخالف بيگانگان است؛ طبيعي است كه بدين 
ترتيب اطرافيان و عناصر مورد محبت رضاخان نيز از 
اين بدنامي رهايي مي يابند. آقاي عاليخاني براي اثبات 
ــازد: «[اسداهللا]  ــان مي س اين مدعاي خود خاطرنش
ــطه به تهران آمد  ــم پس از پايان تحصيالت متوس عل
ــته كشاورزي به  ــت براي تحصيل در رش و مي خواس
ــگاه هاي اروپا برود. امير شوكت الملك به  يكي از دانش
ــاه و در ضمن از راه احتياط  ــبب نزديكي با رضاش س
ــاه اجازه خواست و رضاشاه بيزار از  در اين زمينه از ش
ــخ مي گويد چرا به  بيگانگان و مغرور به ايران در پاس
ــاورزي كرج (وابسته به دانشگاه تهران)  دانشكده كش
ــا فراموش كرده  ــا آقاي عاليخاني گوي نمي رود.»2 ام

ــد رضاخان كه در آينده مي بايست بر تخت پادشاهي بنشيند،  ــت كه فرزند ارش اس
كمابيش مقارن همين ايام در اروپا و نزد بيگانگان على الظاهر مشغول تحصيل بود 
ــوغات ويژه به نام ارنست  ــت از فرنگ، با خود يك س و جالب اين كه هنگام بازگش
ــردد و با آزادي كامل در دربار رفت و  ــه همراه آورد كه يار غار وليعهد گ ــرون را ب پ
ــاه بيزار از بيگانگان» گويي جرئت و اجازه هيچ گونه مخالفتي را  آمد كند و «رضاش
ــت. مسلم اين است كه اگر  ــوس بيگانه در كنار محمدرضا نداش با حضور اين جاس
ــتقالل طلبي و بيگانه ستيزي  ــط ويراستار محترم را درباره اس مالك ارايه شده توس
ــاه بپذيريم، اين مالك قبل از همه مي بايست در مورد فرزند خود وي اعمال  رضاش
ــد. به هر حال بايد گفت آقاي عاليخاني به منظور چهره سازي براي رضاخان،  مي ش

1 . همانهمان، ص27. 
2 . همانهمان، ص30. 

احســاس  ــم  به رغ ــاه  ش  
ــل  مقاب در  ــي»  «خدايگان
دولت مردان داخلي و ابراز 
وجود كردن هاي آشــكار و 
ــل امريكا و  ــان در مقاب پنه
انگليس، عمًال و عميقًا دچار 
ضعــف نفس بود و شيشــه 
نازك عمر خود را در دست 
ــن  بنابراي ــد،  مي دي ــا  آنه
چاره اي جز اين پيش  رويش 
ــا بازگذاردن  نمي ديد كه ب
ــز ديگــر  ــا و ني دســت آنه
كشورهاي غربي در غارت 
ايران، رضايت خاطر آنها را 
ــال  ــه خي ــد و ب ــب كن جل
ــتمرار و بقاي  ــش، اس خوي
رژيم وابسته اش را تضمين 

نمايد
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ــود را براي تطهير  ــتي را برنگزيده و در واقع قصد و نيت خ ــه هيچ وجه راه درس ب
ــت. كما اين كه در  ــاخته اس چهره رضاخان به هر قيمت، براي خوانندگان برمال س
ــوكت الملك علم نيز به نوعي دچار همين گزافه گويى گرديده است. ايشان  مورد ش
ــوكت الملك را به مثابه حاكمي خدمت گزار مردم  ــتار خود سعي دارد تا ش در نوش
ــي به ناچار به توصيف زندگي و  ــان دهد، اما در جاي ــه بيرجند و قائنات نش و منطق

سلوك شخصي اين حاكم مقتدر مي پردازد: 
ــد در پيرامون خود به  ــيار مدرني در بيرجن امير محيط بس
ــطرنج  ــس را متداول كرد و به بريج و ش ــود آورد. بازي تني وج
عالقه فراوان داشت... به مناسبت جشن هاي اروپاييان بالماسكه 
ــبك اروپايي  ــب مهماني به س ــب مي داد و هفته اي يك ش ترتي
داشت. در اين مهماني ها كنسرو خرچنگ و شراب كه به فوشون 
(Fauchon)، معروف ترين اغذيه فروشي پاريس، سفارش داده 
ــامان دادن چنين زندگي پرظرافتي در  ــرميز بود. س مي شد، س
شهري كوچك و دورافتاده كه گرداگرد آن را بيابان هاي خشك 

و بي آب و علف پوشانده است، كم هنري نيست.1
ــته باشيم كه حتي در حال حاضر يعني با گذشت  اگر اين نكته را در نظر داش
بيش از 70 سال از مقطع زماني مورد اشاره، به رغم كارهاي بسياري كه به ويژه پس 
ــتاهاي اين  ــالب در منطقه بيرجند صورت گرفته، مردم برخي مناطق و روس از انق
منطقه همچنان در «فقر مطلق» به سر مي برند، آن گاه مي توانيم با ويراستار محترم 
هم زبان شويم كه ترتيب دادن چنين زندگاني و اسراف كاري هايي در آن هنگام، به 
ــتي كم  هنري نبوده است! و مي توان تصور كرد بابت آن كه امير قائنات بتواند  راس
ــب مهماني به سبك اروپايي داشته باشد و از ميهمانان فرنگي خود  هفته اي يك ش
با انواع و اقسام مشروبات و اغذيه فرانسوي پذيرايي كند، چه فشار مالي سنگينى بر 
گرده اهالي فقير بيرجند و مناطق اطراف آن وارد مي آ مده است و چه بسا كه يكي 
از علل و عوامل مهم نهادينه شدن فقر و توسعه نيافتگي در اين مناطق را بايد ظلم 
ــوي حاكم كل منطقه و نيز حاكمان محلي بر روستاييان  ــي دانست كه از س فاحش

1 . همانهمان، ص27-28. 



20
1

90
ان 

ست
 تاب
■ 

28
ره 

شما
 ■

تم 
هش

ال 
■ س

وم 
ه س

دور

ري
اتو

يكت
ز د

ور ا
كتات

 دي
ك

ت ي
قادا

انت

ــده است. بي ترديد  ــاورزان اعمال مي ش و كش
ــئوليت  ــال ها مس آقاي عاليخاني كه خود س
وزارت اقتصاد و دارايي پهلوي دوم را عهده دار 
بوده بهتر از هركس به اوضاع و احوال منطقه 
بيرجند و اطراف آن و ريشه ها و علل و عوامل 
ــا در اين مقدمه  ــت؛ ام اين وضعيت آگاه اس
ــت بازگويي  ــه قلم را در خدم ــه جاي آن ك ب
حقايق به كار اندازد، در مسير توجيه ناموجه 
ــتانه و ضد  ــار بيگانه پرس ــه رفت و ناجوانمردان
مردمي شوكت الملك علم به خدمت مي گيرد 
ــه گفتيم نبايد گمان  ــد:  «از آن چ و مي نويس
گرايشي به تن آسايي برد. امير شوكت الملك 
ــي بود و اين گونه  مرد با انضباط و سخت كوش

ــي او و اطرافيانش را از حالت يكنواختي و بي رنگي بيرون مي آورد  ــات، زندگ تفريح
و امكان زيستن در آن منطقه را آسان تر مي كرد.»1 آيا اگر اندكي از آن هزينه هاي 
ــد،  ــتي خاندان علم و حاميان اروپايي آنها مي ش ــي و سرمس گزاف كه صرف خوش
مصروف ايجاد و احداث زيرساخت هاي كشاورزي و صنعتي منطقه مي گرديد، مردم 
ــتي رهايي  ــهمگين فقر و تنگدس ــار س ــر و محروم آنجا نيز تا حدي از زير فش فقي

نمي يافتند و به حداقل هاي الزم براي زندگي دست پيدا نمي كردند؟
ــد مي كند و از همان دوران  ــداهللا علم در چنين خانواده اي رش به هر حال، اس
نوجواني ضمن آشنايي با سلطه گري هاي بيگانگان، به نوعي در ارتباط با دربار پهلوي 
ــيرازي نيز به دستور رضاشاه  قرار مي گيرد؛ حتي ازدواج  وي با دختر قوام الملك ش
صورت مي پذيرد. اسداهللا علم اگرچه پس از ازدواج، به دليل آن كه همسرش خواهر 
ــوهر اشرف پهلوي بود، در ارتباط تنگاتنگ تري با دربار پهلوي قرار مي گيرد و با  ش
ــتقيماً آشنا مي شود، اما آنچه  ــن خودش بود، مس محمدرضا نيز كه كمابيش هم س
ــجام و صميميت بااليي مي بخشد، نقشي است كه وي سال ها  به ارتباط آن دو انس

1 . همانهمان، ص28. 

مي توان تصــور كرد بابت آن كه امير 
ــد هفته اي يك شــب  ــات بتوان قائن
مهماني به سبك اروپايي داشته باشد 
ــان فرنگي خود با انواع و  و از ميهمان
اقسام مشــروبات و اغذيه فرانسوي 
پذيرايي كند، چه فشار مالي سنگينى 
ــر بيرجند و مناطق  بر گرده اهالي فقي
اطراف آن وارد مي آ مده اســت و چه 
ــل و عوامل مهم  بســا كه يكي از عل
نهادينه شدن فقر و توسعه نيافتگي در 
ــن مناطــق را بايد ظلم فاحشــي  اي
دانست كه از سوي حاكم كل منطقه 
ــتاييان و  و نيز حاكمان محلي بر روس

كشاورزان اعمال مي شده است
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ــرداد 1342 داوطلبانه برعهده مي گيرد  ــت وزير در ماجراي 15خ بعد در مقام نخس
ــدگان در اين روز مي كند. علم بارها در  ــدام به صدور فرمان قتل عام تظاهركنن و اق
طول خاطراتش به اين ماجرا اشاره دارد و از جمله در صحبت هاي خود با شاه اين 
ــازد. به عنوان نمونه، در خاطرات روز  ــان مي س ــته به وي خاطرنش موضوع را پيوس
ــخن به ميان  51/11/2، علم از آن واقعه طي گفت وگويي دوجانبه با محمدرضا، س

مي آورد: 
اغتشاشات  همه  آن  و  بود  نخست وزير  غالم  وقتي  ...مگر 
داشتيم و بلواي تهران سه روز طول كشيد، ما آنها را و آخوندها 
را براي هميشه له نكرديم؟ غير از اعلي حضرت همايوني كه مرا 
هيچ كس...  فرمودند،  بود؟  كسي  چه  ديگر  مي فرموديد،  تقويت 
عرض كردم صبح پانزدهم خرداد خاطر مبارك هست كه من در 
دفترم نشسته بودم و خميني را گرفته بوديم و بلوا شروع شده 
بود. به من تلفن فرموديد كه چه مي كني؟ عرض كردم، مي زنم 
و جسارت كردم، براي اين كه اعلي حضرت را قدري بخندانم، 
ديگري  راه  چون  مي كنم،  پاره  را  آنها  آخر  و  اول  كردم  عرض 
آدم كشي  جرم  به  مرا  نرفت،  پيش  احياناً  من  كار  اگر  نيست... 
بگيريد و محاكمه كرده و دار بزنيد، تا خودتان راحت بشويد و 
براي  رفت،  پيش  هم  اگر  و  باشد  اعلي حضرت  براي  نجاتي  راه 
تمام  را  خارجي  تحريك  و  آخوندبازي  و  پدرسوختگي  هميشه 

كرده ايم... فرمودند، من هم خدمات تو را هرگز از ياد نمي برم.1
ــاه وارد مرحله جديدي  ــرداد، روابط علم با ش ــد پس از ماجراي 15خ بي تردي
مي شود و به ويژه با انتصاب وي به وزارت دربار در آذر 1345، هيچ شخص ديگري 
ــوي ديگر اين نكته را نبايد  ــه محمدرضا نمي توان يافت. از س ــر از وي ب را نزديك ت
ــتن  ــكان دربار پهلوي و داش ــت گيري س فراموش كرد كه علم از اين پس با به دس
ــاه، از مخفي ترين مسائل و اسرار شاه و خاندان  روابطي فراتر از يك وزير دربار با ش
پهلوي و نيز مسائل و موضوعات ريز و درشت كشور آگاه مي گردد. به عبارت ديگر، 

1 . همانهمان، ص437. 
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ــامل  ــيع و ش ــوزه اطالعات علم به حدي وس ح
ــته هاي  ــود كه يقيناً دانس ــائل متنوع مي ش مس
ــي و نظامي پهلوي  ــات سياس ــك از مقام هيچ ي
ــد؛ به همين  ــه با آن باش ــد قابل مقايس نمي توان

دليل اين خاطرات جايگاهي برجسته در شناخت دوران پهلوي دارد. 

سرنوشت شوم زندگى در طبقه اشراف
ــرات علم برخالف ظاهر  ــد، خاط ــاره ش همان گونه كه در ابتداي اين مقاله اش
تملق گويانه آن از شاه، نگاهي انتقادي به وضعيت آن دوران، حتي شخص محمدرضا 
ــد)  ــئله (كه خالف انتظار به نظر مي رس ــي چون و چرايي اين مس دارد. براي بررس
ــن موضوع را مورد لحاظ قرار دهيم كه نگاه علم به خودش چگونه  ــا دارد ابتدا اي ج
ــرافي و وابسته ديگر  ــت. به عبارت ديگر بايد ديد علم كه با يك خانواده اش بوده اس
ــت يافته و در اوج  ــده و به باالترين مقام آن دس ــپس وارد دربار ش وصلت كرده، س
استبداد و غرور و خودبزرگ بيني محمدرضا در دوران حكمراني اش، نزديك ترين يار 
ــت، چه شناختي از خود يا به عبارت ديگر چه احساسي نسبت  و همدم او بوده اس
ــد كه علم با نگاهي كامًال مثبت، خود را در  ــايد چنين به نظر رس به خود دارد. ش
اوج كاميابي، موفقيت و خوشبختي مي بيند و صددرصد از گذشته، حال و اعمال و 
ــنود است، در حالي كه در خاطرات اثري از اين نوع  رفتار و موقعيتش راضي و خش
نگاه نيست. در واقع نگاه علم به خود و همتايانش به شدت منفي و بلكه سياه است. 
وي در سراسر خاطرات با ناسزاگويي و دشنام به طبقه حكومت گر (كه بر تعلق خود 
ــه تأكيد مكرر دارد) توجه مخاطبان را به خود جلب مي كند. عبارات و  به اين طبق
ــر عناصر حكومت گر به كار مي گيرد به  ــي كه وي براي توصيف خود و ديگ واژه هاي
گونه اي است كه اگر به طور مستقل و جدا از كتاب خاطرات وي به چشم بخورند، 
ــخت ترين مخالفان پهلوي درباره اين رژيم به  ــا كه به عنوان اظهارنظر سرس چه بس
حساب آيند. نمونه هايي از اين عبارات، گوياي عمق تنفر نهفته در روح و روان علم 
از دربار است: «47/11/26: واي كه طبقه حاكمه چقدر فاسد و پليد است و چگونه 
انسان را تحميق مي كند، و وقت انسان بي نتيجه به اين شيطنت ها و پدرسوختگي ها 

ــم برخــالف ظاهر  ــرات عل خاط
ــاه، نگاهي  ــه آن از ش تملق گويان
ــت آن دوران،  ــادي به وضعي انتق

حتي شخص محمدرضا دارد
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صرف مي شود»؛ «53/12/1: صبح مالقات هاي منزل جانكاه بود، چون همه از طبقه 
ــخور حاكمه (طبقه خودم) بودند و هر كس به منظور جلب منفعتي آمده بود،  الش
واقعاً كسل شدم»؛ «53/12/15: صبح باز الشخورها به سراغ من آمده بودند كه از 
ــند. واقعاً جانكاه است. اين مردم چقدر رنگ عوض  ــفره گسترده تازه متمتع باش س
ــبيده اند!»؛ «53/12/20: مطابق معمول، منزل من  ــه اين مقام ها چس مي كنند و ب
ــخورها بود»؛ «53/10/12:  ــر از ارباب رجوع و به خصوص طبقه خودم يعني الش پ
طبقه به اصطالح ممتازه يا به قول من فاسده، كه خودم هم جزء آنها هستم، از روي 
ــخره  ــع ورزي تقاضا دارند و بي حد و حصر!»؛ «53/11/1: واقعاً تمام كارها مس طم
ــخره اندر مسخره است! به قدري افراد كوچك فكر مي كنند و به قدري در  اندر مس
ــور اين  ــت كه تمام محور چرخ كارهاي كش همه كارها قصد ريا و تظاهر در بين اس
ــت... هميشه بايد بگويم كه من خودم را در همين رديف كاركنان شاه مي دانم،  اس
ــخره هستم»؛ «54/4/31: الشخورها كه در اطراف ما هستند،  يعني خودم هم مس

براي بلعيدن اين كار بزرگ دهن باز كرده اند و از طرق مختلف حمله مي آورند».
ــه دار به  ــم در طول زمان دچار نوعي بدبيني ريش ــت كه عل بنابراين واضح اس
طبقه حاكمه شده كه در يك نظام ديكتاتوري سلطنتي قاعدتاً تمامي امور مملكت 
ــود را نيز عضوي از اين طبقه مي داند، همان  ــت و از آنجا كه خ در انحصار آنان اس
احساس منفي را نسبت به خويش نيز دارد؛ لذا به حدي از وضعيت موجود ناراضي 
ــاس مي كند به واسطه بروز  ــت كه وقتي احس ــرخورده و نااميد از بهبود آن اس و س
ــد، احساس شادماني  ــت در انتهاي زندگي خويش باش ــرطان ممكن اس بيماري س
ــباهت به غده  ــده اي در زير بغل كردم كه بي ش ــاس غ مي كند: «53/12/13: احس
ــرطاني مرحومه خواهرم زهره علم نبود. خيلي خوشحال شدم كه شايد عمر من  س
ــت شاه در اين دوران به  ــت راس ــد.»1 چرا علم كه در واقع دس نزديك به پايان باش
شمار مي آيد و از تمام مواهب قدرت و ثروت نيز برخوردار است، اين گونه به لحاظ 
ــود و مرگ را بر زندگي ترجيح مي دهد؟ مگر نه اين  ــفته و بدبين مي ش دروني آش
ــال هاي نخست  دهه 50 به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي ايران، دستگاه  كه در س
ــتن از دروازه هاي تمدن بزرگ را به  ــر و صداى زياد وعده گذش ــاه با س تبليغاتى ش

1 . همانهمان، ج4، ص399. 
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ــيدن به اوج  ــان، اين دوران را ايام رس ــران  داد! مگر نه اين كه برخي كس ــردم اي م
ــمار مي آوردند و در تحليل هاي خود چنين  ــعه صنعتي و اقتصادي ايران به ش توس
ــته شدن گام هاي بلند توسط شاه  مي نماياندند كه امريكا و انگليس به دليل برداش
ــرنگوني رژيم پهلوي را فراهم  ــرس از قدرت يابي بيش از حد وي، زمينه هاي س و ت
ــور بود، نه تنها  ــائل كش ــرا علم كه از جمله آگاه ترين افراد به مس ــد! پس چ آوردن
ــد اقتصادي كه طبعاً آن   ــي و مديران ارش به تعريف و تمجيد از بلندپايگان سياس
ــرفت و ترقي(!) محصول و مرهون تدابير و تالش هاي آنها عنوان مي شد،  همه پيش
ــارات اجازه مي دهند، به  ــا آنجا كه توان قلمي اش و واژه ها و عب ــردازد بلكه ت نمي پ
بدگويي از آنها پرداخته و خود را نيز به هيچ وجه از اين طيف مستثني نمي داند. به 

راستي چه مسائلي او را به سمت اين نوع نگاه سوق داده است؟
ــخص شاه چگونه  ــؤال بايد ديد كه نگاه علم به ش ــخ گويي به اين س براي پاس
ــاه را حاكم بر  ــت، چراكه او ش ــن موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار اس ــت؛ اي اس
ــور مي داند و حتي به صراحت از حاكميت ديكتاتوري اش در يك  كليه مقدرات كش
ــام هم به سفارت واتيكان  ــام نزد خارجي ها سخن به ميان مي آورد: «ش مجلس ش
ــام،  ــا مهماني كوچك خصوصي به افتخار من داده بودند. بعد از ش ــم. در آن ج رفت
ــد و من به صراحت گفتم كه من مي دانم  صحبت از رژيم و وضع اجتماعي ايران ش

به يك ديكتاتور قدرتمند خدمت مي كنم.»1
ــن ديكتاتوري را  ــز مي توان جلوه هاي مختلف اي ــر خاطرات علم ني در سرتاس
ــت مملكت،  ــت در تمامي امور ريز و درش ــاه با دخال ــرد. به زعم او ش ــاهده ك مش
ــا آنها را ندارد،  ــادر مي كند و هيچ كس نيز حق مخالفت ب ــاى رنگارنگ ص فرمان ه
ــي برخوردار  ــده از كمترين پايه هاي عقالني و كارشناس هرچند كه فرمان صادرش
ــيس حزب واحد  ــت فرامين را بايد تأس ــد! نمونه بارز و مثال زدني از اين دس نباش
ــفندماه 53 و صدور فرمان عضويت اجباري تمامي مردم ايران در  ــتاخيز در اس رس
اين حزب دانست كه تعجب و حيرت تمامي كساني را كه اندك بهره اي از هوش و 
عقل داشتند برانگيخت، اما در عين حال هيچ يك از آنان نه تنها جرئت كوچك ترين 
ــنگ تمام  ــف و تمجيد از اين فرمان ملوكانه! س ــتند، بلكه در تعري ــي نداش مخالفت

1 . همانهمان، ج2، ص416. 
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ــاه و  ــذا با توجه به حكومت فردي ش ــتند؛ ل گذاش
تعطيلي كامل مشروطه، تمامي امور كشور بر محور 
تصميمات شخص محمدرضا مي چرخد. در چنين 
ــت كه از نگاه علم، اگر شاه  ــرايطي پرواضح اس ش
داراي تدبير و هشياري در اداره امور مملكت باشد، 
دست كم مي توان اميدي به آينده داشت و در غير 
ــور با مسائل و مشكالت سياسي و  اين صورت، كش
ــد. به طور كلي  اقتصادي فراواني مواجه خواهد ش
قضاوت علم درباره شاه، به مثابه «يكي به نعل، يكي به ميخ» است. طبيعتاً تعريف 
ــمندي و درايت وي در اين خاطرات به چشم  ــاه و هوش و تمجيدهاي فراواني از ش
ــم تنها يك فرد عاقل، مدبر و  ــد كه از نگاه عل ــورد و گاه چنين به نظر مي رس مي خ
دلسوز در ميان هيئت حاكمه رژيم پهلوي وجود دارد و آن شخص محمدرضاست. 
در واقع در كل اين خاطرات نمي توان از شخص ديگري به جز شاه، تعريفي مشاهده 
كرد و بارها علم بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه اگر «اعلي حضرت» و هوشمندي هاي 
ــر كشور مي آمد؛ بنابراين از يك سو مالحظه مي شود  وي نبود، معلوم نبود چه بر س
كه در اين خاطرات، محمدرضا در اوج قرار دارد، اما اين تمام ماجرا نيست و بايد از 
زواياي ديگري نيز به بررسي شخصيت شاه در خاطرات علم توجه كرد. اولين نكته 
ــت كه علم از «هيئت حاكمه» مي دهد و  ــى، تعريفي اس جالب توجه در اين بررس
آنها را كه خودش را نيز عضو همان ها به شمار مي آورد، به الشخورها و مفت خورها 
ــبيه مي كند. چرا علم بارها سعي مي كند تا سه واژه «هيئت حاكمه»،  و امثالهم تش
ــر به كار گيرد؟ آيا نمي توان  ــخورها» و «خودم» را به صورت مترادف يكديگ «الش
ــه از ظاهر اين واژه ها و  ــه وي قصد القاي مطلب خاصي را فراتر از آنچ ــت ك پنداش
ــته است؟ آيا جز اين است كه شاه در رأس اين هيئت  ــد داش عبارات به نظر مي رس
ــخورها تنها در صورتي مي توانستند جايي در  ــت و تمامي اين الش حاكمه قرار داش
ــامل حال آنها مي شد؟ به عالوه،  ــته باشند كه عنايات ملوكانه ش اين مجموعه داش
ــد و دوستي و رفاقت  ــوب مى ش ــاه محس مگر نه اين كه علم، نزديكترين فرد به ش
صميمانه اي فراتر از مسائل اداري و حكومتي بين آنها برقرار بود! پس اصرار علم بر 
ــخور است كه  اثبات اين واقعيت به تمامي خوانندگان خاطراتش كه او نيز يك الش

ــه مناســبت هاي  اگرچــه علم ب
ــت  مختلــف از هــوش و دراي
محمدرضا تعريف مي كند و حتي 
ــن  بعضــًا او را در رده بزرگ تري
صاحب نظران مســائل سياسي و 
اقتصــادي بين المللي به شــمار 
مي آورد، اما گاه هر چه را در اين 
فرازها رشته است با بيان مسائلي 

پنبه مي كند
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البته در خلوت و جلوت شاه حضور دارد، آيا جز اين است كه بر طبق قاعده «كبوتر 
ــرواز»، پرده از ماهيت محمدرضا  ــاز با باز- كند همجنس با همجنس پ ــا كبوتر، ب ب
ــيار و پريشان فكر است كه نمي داند تبعات  نيز بر دارد؟ آيا واقعاً علم بدان حد ناهش
منطقي اين گونه قضاوت ها و توصيفات مكرر درباره هيئت حاكمه و خودش چيست 
ــئله، اصرار بر تكرار آن دارد؟ آيا مي توان  يا آن كه دقيقاً به خاطر آگاهي از اين مس
ــتبدادي، كليت هيئت حاكمه (آن گونه كه  ــت كه در يك حكومت فردي اس پنداش
ــور در رأس آنها، واجد اين  ــند، اما ديكتات ــخورها باش ــم مي گويد) از جنس الش عل
ــد؟! بي شك علم با زيركي خاصي، آنچه را كه در بن ذهن خويش  خصوصيت نباش

داشته، بدين طريق به خوانندگان اين مجموعه خاطرات منتقل كرده است. 
گذشته از اين، علم در جاي جاي خاطراتش با به كارگيري ادبيات خاصي، در 
ــيوه باعث  ــف و مدح از محمدرضا، به تنقيد و ذم وي مي پردازد. اين ش ــب تعري قال
ــت تا علم ضمن بيان مكنونات قلبي خويش، از خطرات ناشي از مطلع  مي شده اس
ــمي از متن خاطراتش، در امان بماند. در واقع علم در برخي از  ــدن مقامات رس ش
ــادآور حرف هاي پرنيش و  ــخن مي گويد كه ي ــاي اين خاطرات به نوعي س بخش ه
ــت. به عنوان نمونه در خاطرات روز  ــين اس كنايه «تلخك هاي دربار» در ازمنه پيش

48/6/15 مي گويد: 
سر شام، شاهنشاه فرمودند بانك مركزي گزارش مي دهد 
از  است.  رفته  باال  سال  اول  ماهه  سه  در  اقتصادي  رشد   22%
من تصديق خواستند. فرمودند آيا واقعاً تعجب نمي كني؟ عرض 
كردم تعجب نمي كنم [و] باور [هم] نمي كنم. اين گزارشات دروغ 
است. چون در حضور ديگران بود،  شاهنشاه خوششان نيامد. من 
هم فهميدم جسارت كرده ام، ولي دير شده بود! ماشاءاهللا شاه آن 
قدر عالقه به پيشرفت كشور دارد كه در اين زمينه هر مهملي 
را به عرض برسانند، قبول مي فرمايند و به همين جهت گاهي 

دچار مشكالت مالي و مشكالت ديگر مي شويم.1
اگرچه علم به مناسبت هاي مختلف از هوش و درايت محمدرضا تعريف مي كند و 

1 . همانهمان، ج1، ص257. 



208
دوره سوم ■ سال هشتم ■ شماره 28 ■ تابستان 90
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

حتي بعضاً او را در رده بزرگ ترين صاحب نظران 
ــي و اقتصادي بين المللي نيز به  ــائل سياس مس
ــمار مي آورد، اما گاه هر چه را در اين فرازها  ش
ــائلي از اين دست، پنبه  رشته است با بيان مس
ــخن علم چنين برمي آيد كه شاه  مي كند. از س
ــد اقتصادي 22درصدي مطرح شده  ادعاي رش
ــئوالن بانك مركزي را پذيرفته و  ــوي مس از س
ــتار تأييد آن از سوي وزير دربار خود نيز  خواس
ــت هر كسي كه تنها اندكي از  است. بديهي اس
ــتيابي به  ــود كه دس ــائل آن بداند، به وضوح متوجه اين مطلب مي ش اقتصاد و مس
رشد اقتصادي 22درصدي نه تنها براي كشوري مثل ايران در سال 48، بلكه براي 
ــت. به رغم اين  ــورهاي صنعتي نيز چيزي در حد غيرممكن اس ــرفته ترين كش پيش
مسئله هنگامي كه شاه به اين موضوع با ديده قبول مي نگرد، سطح دانش و بينش 
ــراي مخاطب معلوم مي گردد. اتفاقاً نكته ديگري كه در اين بخش از خاطرات  وي ب
ــطح بينش  ــئوالن اقتصادي وقت از آنجا كه به اين س ــت آن  كه مس علم نهفته اس
ــا واقف بودند، بي هيچ واهمه اي چنين مهمالتي را تحويل وي مي دادند و  محمدرض

طبعاً انتظار تشويق و تقدير نيز داشتند. 
ــاه به هيچ  ــت كه ش ــزد كردن اين نكته اس ــت، گوش نمونه  ديگري از اين دس
ــورت با كارشناسان نبود و البد از آنجا كه خود را عقل كل به  ــور و مش وجه اهل ش
ــتوار ساخته  ــاب مي آورد و تملق گويي هاي درباريان نيز وي را بر اين اعتقاد اس حس
ــارات و خرابي هايي به  ــخصاً تصميم مي گرفت و لذا خس بود، در تمامي زمينه ها ش
ــماره تلفن آزاد  ــت مي خواهم يك ش بار مي آمد: «48/3/15: ...فرمودند يك ربع اس
ــود! عرض كردم، وضع تلفن هم به علت بي حساب بودن كار،   بگيرد، ممكن نمي  ش
ــت... متأسفانه بعضي از كارهاي ما چون  ــبب] توقعات زياد مردم بد اس [و هم به س
ــود، و شاهنشاه هم كه ماشاءاهللا از مشاور خوششان نمي آيد، قضاوت  مطالعه نمي ش
و مطالعه صحيحي در بعضي كارها نيست و اغلب به اين روز مي افتد. اتفاقاً فرمودند 

ــه كه در ســال 48  ــم همان  گون عل
معتقد است اطرافيان محمدرضا با 
و  ناآگاهــي  از  ــتفاده  سوءاس
كم دانشي وي، مهمالتي را تحويل 
او مي دهند، در ســال 54  نيز اعتقاد 
دارد در بر همان پاشنه مي چرخد و 
به هر حال، اگرچه در قلب و باطن 
ــته باشد،  خود اعتقاد ديگري داش
حاضر نيســت آن را براي تاريخ به 

يادگار بگذارد
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صحيح مي گويي.»1
ــت كه  ــر آن اس ــارات بيانگ ــه اظه اين گون
ــش و آگاهي الزم براي  ــاه، نه خودش از دان ش
سامان بخشيدن به امور برخوردار است، نه اهل 
ــت و نه كارشناسان  ــورت با كارشناسان اس مش
ــوزي براي كشور و مردم،  صديق و امين و دلس
در اطراف او هستند؛ بلكه به تعبير علم كساني 
ــتي  ــرد محمدرضا را گرفته اند، مش ــه گرداگ ك
ــز به منافع خود  ــخورند كه بيش از هر چي الش

مي انديشند. 
ــود كه اين ارجاعات به خاطرات علم، مربوط به  ــايد چنين پنداشته ش البته ش
ــت و به تدريج در طول زمان، شاه با كسب تجربيات بيشتر،  به اصالح  ــال 48 اس س
روش هاي خود و همچنين تصفيه اطرافيان اقدام كرده است. در پاسخ به اين اشكال 
ــال 1320، هنگامي  ــلطنت محمدرضا در س ــل بايد گفت با توجه به آغاز س محتم
ــخن به ميان مي آيد، 28 سال از دوران پادشاهي وي  ــائل سال 1348 س كه از مس
گذشته است و اين زمان، طبعاً فرصت خوبي بوده است تا حتي به روش «آزمايش 
ــد قابل قبولي از درايت و كارداني الزم  ــا»، تجربيات الزم را فرا گيرد و به ح و خط
براي «شاهي» رسيده باشد، اما هنگامي كه پس از نزديك به سه دهه از تكيه زدن 
ــلطنت، نزديك ترين و بلكه وفادارترين فرد به وي، خاطرنشان مي سازد  بر تخت س
ــر نبايد انتظار تحول  ــه تحويلش دهند، مي پذيرد طبعاً ديگ ــه او هر مهملي را ك ك
ــت. اما نكته ديگري كه بر اين برداشت ما، مهر تأييد  چنداني در ادامه كار وي داش
مي زند، آخرين بند از خاطرات علم در مجموعه 5 جلدي آن است؛ يعني آنچه وي 
در روز 1354/12/30 نگاشته و از خود به يادگار گذاشته  است: «جمعه، ديروز، در 
خصوص نرخ گندم به شاهنشاه عرض كردم كه خيلي ارزان است و كشاورزي صرف 
نمي كند. فرمودند، ابداً چنين چيزي نيست. با جايزه اي كه از لحاظ كود و مساعده 
ــت. عرض  ــم، صرف مي كند و حتي از قيمت امريكا هم گران تر اس ــره مي دهي و غي

1 . همانهمان، ص210. 

 شاه، نه خودش از دانش و آگاهي 
ــامان بخشيدن به امور  الزم براي س
برخوردار است، نه اهل مشورت با 
كارشناسان است و نه كارشناسان 
ــق و امين و دلســوزي براي  صدي
كشور و مردم، در اطراف او هستند؛ 
ــر علم كســاني كه  ــه تعبي بلكــه ب
گرداگرد محمدرضــا را گرفته اند، 
مشــتي الشــخورند كه بيش از هر 

چيز به منافع خود مي انديشند
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ــت در هكتار امريكا بيشتر است، ممكن است قيمت پايين تر براي آنها  كردم برداش
ــت كه گندمي كه از امريكا مي خريم، در ايران  ــر اين اس صرف كند. اما مطلب بر س
ــود و به هر حال خيال مي كنم حضور  ــه برابر قيمت گندم ما تمام مي ش براي ما س

شاهنشاه خبرهاي صحيح عرض نشده باشد.»1
ــتي هايي كه محمدرضا در سال 48 دارد، در سال 54 نيز دقيقاً  ضعف ها و كاس
در عملكرد وي مشاهده مي شود، از جمله دانش نازل اقتصادي، ارايه اطالعات كامًال 

غلط به وي و عدم توانايي او براي درك اين مسائل.
ــه جانبدارانه ترين توجيه و  ــبينانه ترين و بلك ــه ناگفته نماند كه اين، خوش البت
تفسيري است كه مي توان در چارچوب و قالب آنچه توسط علم به رشته تحرير در 
ــت. در واقع، علم همان  گونه كه در سال 48 معتقد است  ــئله داش آمده، از اين مس
ــتفاده از ناآگاهي و كم دانشي وي، مهمالتي را تحويل  اطرافيان محمدرضا با سوءاس
ــنه مي چرخد و به هر  ــال 54  نيز اعتقاد دارد در بر همان پاش ــد، در س او مي دهن
ــد، حاضر نيست آن را  ــته باش حال، اگرچه در قلب و باطن خود اعتقاد ديگري داش
ــت كه براي خوانندگان اين خاطرات  ــراي تاريخ به يادگار بگذارد. البته بديهي اس ب
ــدن در همين چارچوب و تحليل قضايا از  ــدگان تاريخ، الزامي به مقيد مان و پژوهن
اين زاويه وجود ندارد. بر اين اساس مي توان گفت اگر گندم امريكايي به قيمت سه 
ــود، صرفاً به ناآگاهي شاه از مسائل اقتصادي باز  برابر گندم داخلي خريداري مي ش
ــود كه هدف نهايي آن، انهدام  نمي گردد بلكه به طرح ها و برنامه هايي مربوط مي ش
ــاورزي ايران و وابسته  سازي مطلق كشور در عرصه محصوالت  كامل زيربناهاي كش
كشاورزي و دامپروري به امريكا و وابستگان آن بود؛ كما اين كه در ديگر حوزه هاي 
ــوي  ــت ها و برنامه ها،  از س صنعتي و نظامي و حتي فرهنگي نيز همين گونه سياس
ــد. باقر پيرنيا (استاندار استان هاي فارس و خراسان كه  رژيم پهلوي پي گيري مي ش
دو استان حاصلخيز كشور به شمار مي آمد) نيز تأكيد مي كند، قانون و برنامه اي كه 
ــده بود «نه تنها بر پيشرفت كشاورزي نيفزود بلكه  براي اصالحات ارضي تنظيم ش
ــاورزي و كشاورز را سراسر از ميان برد.»2 لذا بايد گفت طبق برنامه اي كه شاه  كش

1 . همانهمان، ج5، ص579. 
2 . باقر پيرنيا، گذر عمرگذر عمر، تهران، كوير، 1382، ص276. 
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ــاورزي به عنوان  مجري آن گرديد، بزرگ ترين ضربات در قالب «اصالحات» بر كش
گسترده ترين بخش اقتصادي در كشور ما وارد آمد. 

ــوي، يك رژيم كامًال  ــا درك اين نكته كه رژيم پهل ــو ب بنابراين علم از يك س
ــي، بي تدبيري و عدم توان  ــوي ديگر با مشاهده كم دانش ــت و از س ديكتاتوري اس
ــت كه در درون خويش دچار يأس و نااميدي شود؛ هر  ــاه، طبيعي اس مديريتي ش
ــاه و رژيم فاسد او همراه است و اتفاقاً به اين نكته اذعان دارد  چند كه به ظاهر با ش

كه خودش نيز در اين فساد غرق شده است. 
ــدن نوع نگاه علم به طبقه حاكمه، خود و شاه، جا دارد  ــن ش اينك پس از روش
ــرفصل هاي موضوعي متعددي پرداخت كه مي توان از دل خاطرات علم بيرون  به س

كشيد و به عنوان شاخصه ها و ويژگي هاي رژيم پهلوي مورد بررسي قرار داد.

دستاورد حكومت پهلوى در خاطرات علم
1. مديريت آشفته و از هم گسيختگى كشور؛ نخستين موضوعي كه در اين 
راستا جلب نظر مي كند، آشفتگي مديريتي كشور است و اين آشفتگي تأثيراتش را 
در زمينه هاي مختلف بر جاي مي گذارد. يكي از اين زمينه ها، حوزه اقتصاد است: 

اقتصاد  وزير  قبلي  وقت  تعيين  به  بنا  صبح   :48/9/17
وحشتناك  مالي  وضع  مي گفت  آمد...  ديدنم  انصاري  هوشنگ 
در  تمركزي  است،  سنگين  تعهدات  نيست،  كه  پول  است، 
خصوص تصميمات اقتصاد هم نيست... چهار مركز اخذ تصميم 
اقتصاد داريم: شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي سازمان برنامه، 
هيئت وزيران و باالخره شوراي اقتصاد كه در پيشگاه شاهنشاه 
تشكيل مي شود. هيچ هماهنگي بين اينها  نيست. نمي دانم چه 
عرض  به  را  مطلب  اين  جرئتي  چه  با  و  بريزم  سر  بر  خاكي 

برسانم.1 
ــنگ انصاري در مقام  ــال پس از اين نيز مجدداً هوش جالب اين كه حدود 6 س
وزارت امور اقتصادي و دارايي مسائلي را با علم در ميان مي گذارد كه نه تنها بهبود 

1 . امير اسداهللا علم، همانهمان، ج1، ص313. 
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ــه حاكي از وخامت  ــان نمي دهد بلك وضعيت را نش
بيشتر اوضاع است: 

وزير  انصاري]  [هوشنگ  ديشب   :54/6/19
از  عجيبي  شرح  بود.  من  پيش  دارايي]  [و  اقتصاد 
برنامه هاي  و  دولت  دستگاه هاي  هماهنگي  عدم 
اقتصادي و به هم ريختگي كارها و خريد هاي عجيب 
كه  اين  من جمله  مي گفت.  مطالعه  بدون  غريب  و 
هميشه به علت نبودن بندر در حدود يك هزار و پانصد ميليون 
است.  معطل  ماه  چهار  تا  سه  مدت  دريا  وسط  در  كاال  دالر 
تشكيل  عجيبي  رقم  يك  تخليه  ديري  زيان  و  كشتي ها  كرايه 
مي دهد. چون دوست من است به او گفتم مگر شما وزير كرات 
به  را  موضوع  الاقل  يا  و  نمي كنيد  اقدامي  كه  هستيد  ديگر 
نمي گذارد،  نخست وزير  مي گفت  نمي رسانيد؟  شاهنشاه  عرض 
چون مي ترسد شاهنشاه نسبت به او متغير شوند. دايماً مشغول 

ماست مالي هستيم.1 
ــد و ضوابط اداري و  ــاه، خود قواع ــخص ش ــت كه ش البته نبايد چنين پنداش
سازماني را مراعات مي كند، اما ديگران از تن دادن به اين ضوابط و هماهنگي ها سر 
ــت كه پيش  و بيش از همه، ضوابط اداري را  ــاه اس باز مي زنند. در واقع اين خود ش
ــئوليت ها قائل نيست. نمونه بارز آن،  زير پا مي گذارد و هيچ حوزه خاصي براي مس
نخست وزير و حوزه مسئوليتي اوست كه به ويژه پس از استقرار هويدا در اين مقام، 
به كلي مخدوش شد و چه بسا گزافه نباشد اگر بگوييم در طول دوران سيزده ساله 
ــت وزير در كشور وجود نداشت و اين  ــئوليت وي، اساساً مقامي به عنوان نخس مس
ــته ام كه الملك عقيم؛  وضعيت، البته كامًال مطلوب محمدرضا بود: «من مكرر نوش
ــت.»2 در چنين  كافر و گبر و يهود بايد بداند كه در اين ملك رئيس فقط يكي اس
ــئوليت ها به حدي به واسطه دستورات و فرامين شاهانه  شرايطي، گاهي حوزه مس

1 . همانهمان، ج2، ص255. 
2 . همانهمان، ج3، ص237. 

ضعف ها و كاســتي هايي كه 
محمدرضا در ســال 48 دارد، 
ــًا در  ــز دقيق در ســال 54 ني
عملكرد وي مشاهده مي شود، 
از جمله دانش نازل اقتصادي، 
ــات كامًال غلط به  ارايه اطالع
ــي او براي  ــدم تواناي وي و ع

درك اين مسائل
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بي معنا و پوچ مي شود كه حتي آه از نهاد علم نيز بر مي آيد: «52/2/26: مي خواستم 
ــد چون دكتر اقبال رئيس شركت ملي نفت ايران  ــام عرض كنم، ممكن نش سر ش
ــد در حضور ايشان صحبت كرد! واقعاً كارهاي كشور ما نوع  ــت و نمي ش حضور داش
ــت و شاهنشاه در اداره كشور نوع مخصوص خودشان را دارند كه مالئك  خاصي اس
ــمان هم نمي توانند سر درآورند. مثًال رئيس شركت نفت چرا نبايد در مذاكرات  آس
ــود؟ خدا مي داند و شاه و بس!»1 و گاه دستورات و فرامين محمدرضا  نفت وارد بش
ــاه را به اعتراض وامي دارد و علم چاره اي جز  ــه اين و آن، تبعاتي دارد كه خود ش ب
اين كه در مقام پاسخ گويي بر آيد و شاه را متوجه اشتباهات خود كند، پيش روي 
ــاه تلفني فرمودند، اين چه مزخرفاتيست  نمي بيند: «49/2/26: بعدازظهر... شاهنش
كه خواهرم درباره حقوق زن و تغيير قوانين اسالم درباره ارث و غيره گفته است... 
عرض كردم، «از خودتان سؤال بفرماييد. وقتي شاهنشاه به طور متفرق به اين يكي 
ــت  ــتورات مي فرماييد، آنها هم عمل مي كنند و كنترل كار از دس [و] آن يكي دس

خارج مي شود. بعد از من مسئوليت مي خواهيد.»2

1 . همانهمان، ص41. 
2 . همانهمان، ج2، ص51. 

از راست عبدالعظيم وليان استاندار خراسان و نايب التوليه، جواد شهرستاني وزير راه، منوچهر اقبال مدير عامل شركت نفت،
 محمدرضا پهلوي، منوچهر آزمون رئيس اوقاف، جعفر شفقت ژنرال آجودان شاه و امير اسداهللا علم وزير دربار
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2. بى شـخصيتى نخبگان حكومتى؛ موضوع ديگري كه در ادامه بحث فوق 
ــاه به  ــد) نگاه تحقيرآميز ش ــاراتي به آن ش بايد مورد توجه قرار گيرد (هر چند اش
ــت وزير گرفته  ــاه براي هيچ يك از آنها (از نخس ــت. در واقع ش دولت مردان خود اس
ــت. علم در فرازي از  ــخصيتي قايل نيس ــئوالن) ش تا وزرا و نمايندگان و ديگر مس
ــاره قرار مي دهد: «53/12/4: ترتيب سفر  خاطراتش به وضوح اين نكته را مورد اش
ــد در الجزاير هيئت مطلعي  ــر و ملتزمين ركاب. عرض كردم باي ــتان و الجزاي پاكس
مركب از وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي، دكتر فالح، وزير كشور (مسئول اوپك) 
ــند. فرمودند اين خرها فايده دارند؟ عرض كردم  ــناس همراه باش و يك عده كارش
ــند. فرمودند، بسيار خوب بگو باشند.»1 طبيعي  ــند الزم است باش خر و هر چه باش
ــم  ــان عالي رتبه حكومت خود، به چش ــاه به وزرا و كارشناس ــت هنگامي كه ش اس
ــأن و اعتباري براي هيچ يك  درازگوش هايي بي فايده و بي خاصيت مي نگرد، ديگر ش
ــر مي زند كه گذشته  ــت و لذا گاهي رفتارهايي از وي درباره آنها س از آنها قايل نيس
از مخدوش ساختن حوزه هاي مسئوليت و ضوابط اداري، بي احترامي محض به آنان 
محسوب مي شود، طوري كه علم براي اين افراد دل مي سوزاند و با لحني ترحم آميز 
ــفير امريكا، هلمز  ــينجر و س ــاه، كس از آنها ياد مي كند: «53/8/10: در مذاكرات ش
ــرفياب بودند؛ دلم به حال [عباس خلعتبري] وزير خارجه  ــيا، ش ــابق  س رئيس س
ــرفيابي او يا هر كس ديگر از دولت اين است  ــوخت. معني عدم ش بدبخت خيلي س
ــا!»2 اين در حالي بود كه  ــه اينها اعتقاد ندارد. ياللعجب از اين معم ــاه ب كه شاهنش
ــخص وي منتهي شود؛ هر چند كه  ــاه تالش مي كرد تا تمامي مجاري امور به ش ش
در پاره اي موارد به بركناري وزرا و نخست وزير از روند امور تحت مسئوليت خويش 
ــتوراتي فرمودند كه به وزارت خارجه بگويم. فرمودند به  بينجامد: «52/12/15: دس
وزارت خارجه گفته ام كه هيچ مقامي غير از خود من حق ندارد در كارهاي وزارت 
ــازمان ملل است  خارجه مداخله كند. حتي گفته ام برادر هويدا كه نماينده ما در س
حق ندارد به نخست وزير گزارش دهد. حتي تلفني كند. او را توبيخ كردم كه چرا به 
برادرت گزارش هاي وزارت خارجه را مي دهي؟»3 و بدين ترتيب است كه مسئوالن 

1 . همانهمان، ج4، ص386-387. 
2 . همانهمان، ص274. 

3 . همانهمان، ج3، ص314. 
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ــور، چنان به  ــت وزير به عنوان عالي ترين مقام اجرايي كش مملكتي و به ويژه نخس
ــت  ــض ذلت مي افتند كه هيچ خاصيت و فايده اي بر حضور آنان مترتب نيس حضي
ــد؛ طوري كه علم با به  ــي مبدل مي گردن ــي و فرمايش و صرفاً به چهره هايي نمايش
ــخر، به توصيف اين وضعيت مي پردازد و البته  ــري زبان نيش و كنايه و تمس كارگي

عصبانيت او را مي توان در واژه هاي به كارگرفته شده، مشاهده كرد: 
52/8/19: نخست وزير هم در ركاب بود. جاي تعجب است 
كه نخست وزير ابداً در جريان اين امور نيست. از جمله اين كه 
من امر شاهنشاه را ابالغ كرده بودم كه وزير دارايي بايد براي 
بردن پيام همايوني پيش ملك فيصل برود و وقتي نخست وزير 
امروز صبح وزير دارايي (آموزگار) را در فرودگاه ديد، از او پرسيد 
كه شما براي چه به فرودگاه آمده ايد؟ و او گفت بر حسب امر 
همايوني و دستور وزير دربار، و خودم نمي دانم براي چه؟ باري 
هم  حق  و  بود  ناراحت  قدر  چه  نخست وزير  كه  اين  از  بگذرم 
داشت... الملك عقيم است و خدا و شاه بايد يكي باشد؛ هر چه 

اعضا و زيردستان هم پست تر و مخذول، همان بهتر است.1 
آنچه علم در اين باره مي گويد به حدي آشكار و عيان است كه الزم نبود كسي 
وزير دربار باشد تا از آنها مطلع گردد، بلكه در كتب تاريخي به كرات به اين مسئله 
اشاره گرديده است. از جمله دكتر عباس ميالني در كتاب معماي هويدا به صراحت 

اين نكته را بيان مي دارد: 
دوران دوم صدارت هويدا از نوعي ديگر بود. روحيه تسليم 
و بدبيني در برابر واقعيات موجود بر او چيره شده بود. گويي 
مبارزه  جاي  به  تغيير ناپذيرند.  ايران  واقعيات  كه  بود  پذيرفته 
نگهداري  و  حفظ  به  ديگر  حال  قانوني،  غير  اقدامات  عليه 
پرونده اي از موارد فساد و اقدامات خالف قانون بسنده مي كرد 
و انگيزه اش از گردآوري اين پرونده نيز چيزي جز حفظ منافع 
و موقعيت شخصي خودش نبود... در واقع حتي سرسخت ترين 

1 . همانهمان، ص238-239. 
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در  او  كه  متفق اند  قول  اين  بر  هم  هويدا  مدافعان 
جنبي  لذات  و  عوالم  معتاد  و  شيفته  دوم  دوران  اين 
قدرت شده بود. براي حفظ مقامش به هر خفتي تن 
در مي داد. يك بار در عين صداقت و واقع بيني  نقادانه 
مال  به  ديگر  بعضي  ترياكي اند؛  «بعضي ها  بود:  گفته 
دنيا دل مي بندند، بعضي هم معتاد قدرت اند.» مرادش 
از معتادان قدرت قاعدتاً بيش از هر كس خودش بود.1 
اين «اعتياد» البته هويدا را به چنان ذلتي رساند 
ــخيف ترين اهانت ها را به وي  ــاه كمترين احترامي براي او قايل نبود و گاه س كه ش
روا مى داشت: «54/3/18: رئيس دانشگاه تهران [هوشنگ نهاوندي] كاغذي به من 
نوشته بود كه چون استادان شكايت كمي حقوق خود را به پيشگاه همايوني تقديم 
ــت وزير ُگه خورده كه گله مند  ــته اند، نخست وزير گله مند است. فرمودند نخس داش

است، همين طور بگو.»2 
ــان خويش، گذشته از آن كه موجبات اختالل در  ــاه با مرئوس اين گونه رفتار ش
ــت. در واقع  ــطوح عالي فراهم مي آورد، يك اثر مخرب ديگر نيز داش ــور را در س ام
ــد سعي مي كرد تا عقده  ــاه تحقير مي ش ــط ش طبقه حاكمه اي كه خود چنين توس
ــتي التيام بخشد و به اين ترتيب  حقارت خويش را با حقير كردن طبقات پايين دس
ــاره به آنچه  اين جريان انحرافي و مخرب تا اعماق جامعه ادامه مي يافت. علم با اش
ــئله را  ــر اتفاق افتاد، اين مس ــي در رامس در جريان برگزاري يك كنفرانس آموزش
ــه پاياني كنفرانس مزبور  ــكافد. به گفته وى، قطعنام براي مخاطبان خويش مي ش
كه توسط كميته اجرايي اين كنفرانس نگاشته مي شد، تنها به رؤيت نخست وزير و 
ــيد و به رغم اين كه فرصت براي طرح  وزراي آموزش عالي و آموزش و پرورش  رس
ــتادان و صاحب نظران شركت كننده در كنفرانس وجود داشت اقدامي در  آن نزد اس
ــابه  اين باره صورت نگرفت. ارزيابي علم از اين نحوه عملكرد و ديگر رفتارهاي مش

دولت، چنين است: 

1 . عباس ميالني، معماي هويدا معماي هويدا، تهران، آتيه، 1380، ص275.
2 . امير اسداهللا علم، همانهمان، ج5، ص132. 

ــاه راجع به  مورد تصورات ش
ــد گفت كه وي به  خودش باي
دليل حاكميت ديكتاتوري بر 
ــا  ــودن ب كشــور و مواجــه ب
ــو، متملق و  دولت مردان ترس
بي شــخصيت، دچــار نوعي 
ــدار  اقت و  ــدرت  ق ــم  توه
فوق العاده در مورد خويشتن 

شده بود
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53/6/13: اين است ترتيبي كه دولت حتي با طبقه [زبده] 
خودشان  مردم  اين  مي خواهند  وقت  آن  مي كند.  عمل   Elite
كارشان  به  و  كشور  به  و  بدانند  سهيم  و  شريك  ما  كار  در  را 
عالقه مند باشند. اين تازه طرز عمل با طبقه ممتاز است (يعني 
ممتاز از لحاظ دانش)، واي به حال مردم... راستي عجيب است. 
كالمش  تكيه  فقط  مي شود  حاضر  وزيري  هر  هم  مجلس  در 
اين است كه به عرض رسيده و تصويب شده است. ديگر شما 
غلط زيادي نكنيد. تازه اين را به اعضا حزب اكثريت مي گويند، 
حس  مي خواهند  صورت  اين  با  است.  معلوم  كه  اقليت  تكليف 
وجود  به  مردم  در  خود  سرنوشت  به  عالقه  و  كشور  به  احترام 

آورند. ياللعجب.1 
3. حقارت شـاه در مقابل امريكا و انگليـس؛ موضوع ديگري كه در ادامه 
مبحث فوق مي توان از خاطرات علم دريافت، روحيه خاص شاه در قبال كشورهاي 
امريكا و انگليس و نيز در عرصه بين المللي است. براي پي بردن به اين مسئله، بايد 
دست كم سه موضوع را توأمان در نظر داشت: اول تصوري كه شاه راجع به خودش 
ــاه درباره امريكا و انگليس در حرف و سوم، اقدامات  ــت. دوم، اظهارنظرهاي ش داش

عملي شاه در قبال امريكا و انگليس.
ــه وي به دليل حاكميت  ــاه راجع به خودش بايد گفت ك ــورد تصورات ش در م
ــخصيت،  ــو، متملق و بي ش ــور و مواجه بودن با دولت مردان ترس ديكتاتوري بر كش
ــده بود. علم بارها  ــتن ش دچار نوعي توهم قدرت و اقتدار فوق العاده در مورد خويش
ــاه سخن مي گويد و البته اين را  ــبت به ش از تملق گويي درباريان و دولت مردان نس
ــاه از چنين تملق هايي كامًال خشنود بود و بلكه آن را يك رسم  نيز مي افزايد كه ش
ــمار مي آورد. به عنوان مثال هنگامي كه علم به شاه خاطرنشان  ــنت ملي به ش و س
ــازد زانو زدن اردشير زاهدي (وزير امور خارجه وقت) به هنگام دست دادن با  مي س
شاه، انتقادهاي برخي ناظران اروپايي را از اين رفتار نوكرمآبانه به دنبال داشته است، 
ــاه مواجه مي گردد: «شاهنشاه از اين عرض من خوششان  ــخ سرد ش با رفتار و پاس

1 . همانهمان، ج4، ص216-217. 
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ــت! ياللعجب كه تملق،  ــيون ملي اس نيامد، فرمودند: بايد مي گفتي اين يك تراديس
ــن و باهوش ترين و بزرگوارترين مردان را هم گمراهي مي دهد!»1 علم در  بزرگ تري
جاي ديگري نيز از اين كه تملق گويي اطرافيان، موجب رضايت خاطر شاه مي شود 
سخن به ميان آورده است2 و حتي خاطرنشان مي سازد كه در گفت وگوي خصوصي 
خود با محمدرضا، درباره اين كه در تبليغات دولتي «به وضع ناهنجار تملق آميزي 
ــا تأثيرات  ــرت همايوني تعريف مي كنند» و اين گونه عملكردها چه بس از اعلي حض
ــته باشد، هشدار مي دهد.3 اوج  گيري روحيه تملق گويي نسبت به  منفي در پي داش
ــاند كه حتي «سگ شاه» نيز  ــاه و افراط در اين كار، وضعيت را به جايي مي رس ش
مشمول اين گونه تملقات مي شود: «12/16/ 54: سر شام رفتم، مطلب مهمي نبود. 
ــهبانو جلوي شيطنت هاي سگ بزرگ شاهنشاه را جداً گرفتند  فقط علياحضرت ش
ــاه فرمودند، چرا اين طور مي كني؟ جواب  ــقاب همه مي زند. شاهنش ــر به بش كه س
ــگ هم تملق  مي گويند، تنها من نمي خواهم اين كار را كرده  دادند همه به اين س

باشم.»4
ــي و اقتصادي امريكا و انگليس هم كه به  نكته جالب آن كه نمايندگان سياس
ــرزمين هستند، از  ــب منافع هنگفت از اين س فكر پيش بردن طرح هاي خود و كس

1 . همانهمان، ج2، ص16. 
2 . همانهمان، ج4، ص60. 

3 . همانهمان، ص77. 
4 . همانهمان، ج5، ص555. 

اسد اهللا علم و هنري كسينجر وزير امور خارجه امريكا
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آنجا كه به خوبي به روحيه تملق پذيري شاه واقف اند، ابايي از اين كار ندارند. سناتور 
جرج ماك گاورن از جمله سياستمداران امريكايي است كه براي يك دوره نامزدي 
حزب دموكرات براي رياست جمهوري را به عهده داشته و به هنگام حضور در ايران، 
در ميهماني سفير امريكا تالش مي كند تا مطالبي را به علم بگويد كه اطمينان دارد 

از اين طريق به گوش شاه مي رسد: 
صحبت  و  كشيد  گوشه[اي]  به  مرا  شام  از  بعد   :54/1/18
مفصل درباره شاهنشاه كرد كه من هر وقت شرفياب مي شوم 
به وسعت نظر اين شخص و بزرگي و همت واالي ايشان براي 
ملت ايران بيشتر واقف مي شوم؛ به عالوه ايشان در اين منطقه 
دنيا اميد ما و كشورهاي آزاد هستند. اي كاش ليدرهاي ديگري 
 eloge [ستايش] در جهان نظير ايشان بودند و خيلي خيلي
كرد... واقعاً كشور شما و ليدر شما [يكتا] unique است... صبح 
شرفياب شدم. صحبت هاي ديشب با ماك گاورن را عرض كردم. 

شاهنشاه خيلي به دقت گوش دادند.1
 به هر حال بر مبناي اين گونه تملقات داخلي و خارجي، شاه دچار نوعي توهم 
شخصيتي شده بود و همان گونه كه علم اشاره مي كند وضعيت به جايي رسيده بود 
كه در ايران «خدا و شاه بايد يكي باشد».2 اين توهمات «خدايگاني» به عالوه سطح 
ــمت خود را در عرصه  هاي داخلي، منطقه اي  ــاه كه تمام قدرت و حش فكر نازل ش
ــد كه وي در رويكردي  ــت باعث ش ــي، بر مبناي قدرت نظامي مي دانس و بين الملل
ــام آور  ــمت تقويت نيروهاي نظامي از طريق خريدهاي كالن و سرس افراطي، به س
تجهيزات و تسليحات از امريكا و انگليس سوق يابد و بر اين مبنا خود را به تدريج 
ــه اي فائقه تصور نمايد تا بدان جا كه اقيانوس هند را نيز  ــش يك قدرت منطق در نق
ــئوليتش براى استقرار امنيت منطقه اي و بين المللي به شمار مي آورد.  در حوزه مس
ــتمداران امريكايي و اروپايي را كه با  ــت ها و سياس البته در اين زمينه نقش سياس
ــي و اقتصادي شان، شاه را ملعبه دست خويش قرار داده بودند،  اهداف خاص سياس

1 . همانهمان، ص35-36. 
2 . همانهمان، ج3، ص239. 
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نبايد ناديده انگاشت. 
ــي و  ــاه با امريكا و انگليس و مأموران سياس ــا موضوع دوم، نحوه برخورد ش ام
ــه خويش با وزير  ــژه در گفت وگو هاي دو جانب ــا در «حرف» و به وي ــادي آنه اقتص
ــود كه شاه در حرف هايش  ــت. در خاطرات علم به كرات مالحظه مي ش دربارش اس
ــت ها و اقدامات امريكا  كامًال از موضع قدرت برابر و بلكه باالتر، به طرح ها، درخواس
ــان مي دهد و گاهي نيز حتي در صحبت هاي خويش با علم،  و انگليس، واكنش نش
ــرد: «48/5/15: يك  ــاره آنها به كار مي گي ــارات و توصيفات را درب ــن عب موهن تري
ــت: در مالقات نيكسون-  ــتان آورده بود، كه خالصه آن اين اس نفر پيامي از انگلس
ويلسون در مورد ايران، اين نظر قاطع است كه اگر غرب بخواهد با شوروي معامله 
بكند، ايران وجه المصالحه نخواهد بود. شاهنشاه فرمودند، ُگه خوردند چنين حرفي 
ــد. مگر ما خودمان مرده ايم [كه آنها بتوانند ما را معامله كنند؟] قبل از آن كه  زدن
چنين كاري بكنند، مگر ما نمي توانيم هزار زد و بند با روس و غيره بكنيم؟ به عالوه 
ــتيم.»1 يا به عنوان  ــت كه آن قدر هم ديگر راحت الحلقوم نيس قدرت ما طوري اس
مثال در جاي ديگر در واكنش به موضع گيري سفير انگليس راجع به جزاير سه گانه 
ــرفياب شدم. مطالب ديشب مذاكره با سفير  اين گونه مي گويد: «48/8/19: صبح ش
ــت، چه  ــفتند. فرمودند مال ماس انگليس را عرض كردم. راجع به جزاير خيلي برآش

ُگهي مي خورد؟»2 
حتي شاه گاهي در گفت وگوهاي خود با مقام انگليسي يا امريكايي نيز به ابراز 
ــار قدرت در برابر آنها مي پردازد، كما اين كه طي صحبت با وزير امور  ــود و اظه وج
ــور با ايران گاليه مي كند و سپس با  ــتانه اين كش خارجه انگليس از رفتار غير دوس
ــال ما از شما قوي تر  ــازد: «ظرف ده س ــان مي س لحني تهديدآميز به وي خاطر نش
خواهيم شد و آن وقت فراموش نخواهيم كرد كه شما با ما چه رفتاري مي كرديد.»3 
همچنين نمونه ديگري از اين نحو ابراز قدرت در مقابل «اربابان» را مي توان در اين 

فراز از خاطرات علم مشاهده كرد: 
stat- 52/3/17: در خصوص سفر امريكا عرض كردم، چون

1 . همانهمان، ج1، ص233. 
2 . همانهمان، ص292. 

3 . همانهمان، ج2، ص315. 
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evisit [است] بايد [با تشريفات 
باشد   full ceremony كامل] 
شب  است  خوب  گفتم  ضمناً  و 
به  پرزيدنت  شاهانه،  توقف  آخر 
خوب  فرمودند  بيايد.  ما  سفارت 
چرا  بيايد،  بايد  چه؟  يعني  است 
اين طور گفتي؟ و عصباني شدند. 
حق با شاهنشاه بود. ولي عجيب 
است كه تا عرايضم كه دو ساعت 

طول كشيد چندين دفعه اين مطلب به ذهن شاهنشاه گذشت 
و باز عصباني شدند.1 

ــت هاي  ــي ها با اين گونه موضع گيري ها و درخواس ــه امريكايي ها و انگليس البت
ــتند و به شاه اجازه مي دادند تا اين مقدار ابراز وجود كند  ــكلي نداش «ملوكانه» مش
ــفير امريكا، بالفاصله با آن موافقت  ــت مزبور با س كما اين كه پس از طرح درخواس

به عمل آمد.
در مجموعه 5 جلدي خاطرات علم، موارد متعددي از اين دست موضع گيري ها 
ــب و هماهنگ با آنها  ــز اقداماتي متناس ــه اگر در عرصه عمل ني ــوان يافت ك مي ت
ــا را به دنبال  ــتقالل طلب بودن محمدرض ــد، طبعاً قضاوتي جز اس ــاهده مي ش مش
ــه هايي از آن نيز در اين  ــور ما جريان داشت و گوش ــت، اما آنچه عمًال در كش نداش
ــت، حكايت از واقعياتي بسيار تلخ دارد. در واقع اگرچه  ــده اس مجموعه منعكس ش
ــش گرديده بود و عمدتاً  ــخصيت و اقتدار خوي ــا دچار توهماتي درباره ش محمدرض
ــي، شاخ و  ــتمداران امريكايي و انگليس در گفت وگو با علم نيز براي مقامات و سياس
ــانه مي كشيد اما عملكردهاي او چيزي جز تأمين حداكثر منافع سياسي، نظامي  ش
ــاه و علم، هر دو به  ــت كه ش ــورها نبود؛ اين در حالي اس و اقتصادي براي اين كش
ــلط غربي بودند و ادامه حيات رژيم پهلوي را در گرو  ــليم قدرت هاي مس وضوح تس
اين وابستگي مي دانستند. علم كه محرم اسرار شاه و رابط مخصوص وي با سفراي 

1 . همانهمان، ج3، ص70. 

دچــار  محمدرضــا  اگرچــه 
ــي درباره شــخصيت و  توهمات
ــده بود و  ــدار خويش گردي اقت
ــا علم نيز  عمدتًا در گفت وگو ب
ــتمداران  ــراي مقامات و سياس ب
امريكايي و انگليســي، شــاخ و 
شانه مي كشــيد اما عملكردهاي 
ــن حداكثر  ــزي جــز تأمي او چي
منافع سياسي، نظامي و اقتصادي 

براي اين كشورها نبود
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ــورهاي مزبور  ــود و بيش از همه از چگونگي روابط ايران و كش ــكا و انگليس ب امري
آگاهي داشته، خود در جايي خاطرنشان مي سازد: 

من  به  امريكا  سفارت  كاردار  زود  خيلي  صبح   :51/2/19
تلفن كرد كه كار فوري دارم... پيام نيكسون را براي شاهنشاه 
آورد، كه تصميم خودش را در مورد مين گذاري آب هاي ويتنام 
شمالي و قطع مذاكرات پاريس به اطالع شاهنشاه رسانده بود... 
فرماييد.  مرحمت  مثبتي  جواب  بايد  شاهنشاه  كردم،  عرض 
فرمودند آخر همه جا گفته ايم بايد مقررات كنفرانس ژنو اجرا 
شود... چه طور جواب مثبت بدهم؟ عرض كردم، با كمال تأسف 
شيشه عمر ما هم در دست امريكاست، يعني اگر امريكا اين جا 

شكست بخورد، ديگر فاتحه دنياي آزاد خوانده شده.1 
ــاي آزاد» به ميان مي آورد، اما همان گونه  ــخن از «دني هرچند علم در اينجا س
ــود را بر ديكتاتوري بودن  ــد وي به صراحت اعتقاد خ ــه پيش از اين نيز بيان ش ك
ــي نيز انتقادات جدي خود  ــي حاكم بر ايران ابراز مي دارد و حتي گاه ــام سياس نظ
ــازد: «51/8/17: اگر دموكراسي نداريم، به  ــي هاي غربي مي س را متوجه دموكراس
ــر مردم  ــي هاي غربي چه مي كنند و چه گلي به س جهنم كه نداريم، مگر دموكراس
ــف و بي عالقه بي تفاوت دارد در  ــود زده اند؟ جز آن كه يك عده معتاد و بالتكلي خ
كشورهاي غربي بار مي آيد.»2 بنابراين پر واضح است كه منظور علم از اين نوشته، 
دقيقاً انتقال همان مفهوم وابستگي مطلق رژيم پهلوي به امريكاست. اين مسئله اي 
ــت و حيات و ممات رژيم خود را در  ــاه عميق تر از علم بدان اعتقاد داش بود كه ش
ــفيد مي ديد: «52/3/17: يادداشت ديگري سفير امريكا راجع  كف حاكمان كاخ س
به يونان داده بود... فرمودند، سفير امريكا را بخواه و به او بگو ما اين بي تفاوتي شما 
ــدار] warning مي دهيم كه در اين جا هم اگر  ــما [هش را قبول نمي كنيم و به ش
سلطنت را از بين برديد، مثل ايتاليا و عراق پشيمان خواهيد شد»3 البته بزرگ ترين 
ــاه اين بود كه ادامه حيات رژيم خود را وابسته به خواست و اراده امريكا  ــتباه ش اش

1 . همان،همان، ج2، ص252. 
2 . همانهمان، ص376. 

3 . همانهمان، ج3، ص70-71. 
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ــت؛ چراكه بدين ترتيب جهت گيري سياست هاي كالن كشور را  و انگليس مي دانس
ــتاي تأمين منافع اجانب قرار داده بود  به جاي تأمين منافع ملي و مردمي، در راس

و همين اشتباه موجبات سرنگوني او را فراهم آورد. 
4. جنون قدرت و خريد اسلحه؛ وجه بارز وابستگي شاه و رژيم او به امريكا 
ــس را در خاطرات علم، مي توان از رهگذر مبادالت نظامي و اقتصادي ميان  و انگلي
ــاهده كرد. براي ورود به اين موضوع، ابتدا الزم است  ــورهاي مزبور مش ايران و كش
ــته مورد  ــاه- آن گونه كه در اين خاطرات نيز پيوس ــه اين نكته توجه كنيم كه ش ب
ــور را از طريق  ــت تا بتواند درآمد ارزي كش ــعي وافري داش ــاره قرار گرفته- س اش
فروش نفت افزايش دهد. اين مسئله سرانجام در پي افزايش چشم گير بهاي نفت از 
اواسط سال 52 محقق شد و شاه به يكي از آرزوهاي خود دست يافت. طبعاً حجم 
ــه وجود آورد كه در قالب برنامه هاي اقتصادي  ــوه دالرهاي نفتي، اين امكان را ب انب
ــع عقب ماندگي هاي اقتصادي،  ــنجيده و دقيق، حركت قابل قبولي در جهت رف س
ــور ما در مسير توسعه پايدار قرار گيرد.  ــاورزي ايران آغاز شود و كش صنعتي و كش
ــخور» كه آفتي بزرگ و خانمان سوز براي  اما فارغ از وجود يك «هيئت حاكمه الش
ــور به حساب مي آمد، جنون نظامي گري شاه از يك سو و دكترين نيكسون  اين كش
مبني بر واگذاري بخشي از مسئوليت ژاندارمي منطقه بر دوش رژيم پهلوي از سوي 
ديگر، باعث بازگشت بخش عمده اي از درآمدهاي ايران به جيب مجتمع هاي بزرگ 

نظامي- صنعتي امريكايي و انگليسي  گرديد. 
در خاطرات بسياري از مسئوالن بلندپايه رژيم پهلوي به هزينه هنگفت خريد 
تسليحات از خارج به ويژه از سال 50 به بعد اشاره شده و عموماً نيز نگاهي انتقادي 
ــازمان برنامه و  ــات عبدالمجيد مجيدي رئيس س ــته اند. توضيح به اين قضيه داش
بودجه در سال هاي 50 الي 56 درباره مكانيسم و حجم خريد هاي نظامي از خارج، 
ــت. وي با اشاره به افزايش درآمدهاي  ــياري از واقعيات در اين زمينه اس گوياي بس

نفتي ايران مي گويد: 
قبل از اين كه ما اصًال مطلع بشويم كه درآمد نفت دارد باال 
مي رود، مقدار زيادي تعهدات شده بود. خوب، از قبيل همين 
نظامي  خريدهاي  مسئله  كنكورد،  خريد  مسئله  مي گوييد،  كه 
كه تعهدات خيلي عمده اي بود... اينها همه يك اطالعات بود و 
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برنامه هايي بود كه تصميماتش گرفته شده بود.1 
ــيار مهم و اساسي را درباره خريدهاي تسليحاتي  مجيدي سپس يك نكته بس
ــان مي سازد. وي در پاسخ به اين سؤال كه «در مورد خريد  ايران از خارج خاطرنش
ــخ  ــي كنيد؟» پاس ــه طور؟ آيا در موقعيتي بوديد كه بررس ــايل و تجهيزات چ وس

مي دهد: 
نه، نه، نه آنها اصًال دست ما نبود. تصميم گرفته مي شد... 
چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت 
بود.  امريكا  دفاع  وزارت  خود  با  [تصميم گيري]  داشت،  امريكا 
يعني ترتيبي كه با موافقت اعلي حضرت انجام مي شد اين بود 
يا  پنج  ظرف  مثًال  پرداختش  كه  مي كردند  خريدهايي  آنها  كه 
با  را  قرارهايشان  صورت،  هر  به  بشود.  انجام  بايست  سال  ده 
آنها مي گذاشتند. به ما مي گفتند اثر اين در بودجه سال آينده 
چيست؟ به اين جهت ما رقمي كه مي بايست در سال معين در 
بودجه بگذاريم مي فهميديم چيست. توجه مي كنيد؟ اما اين به 
اين معني نيست كه ده تا هواپيما خريدند يا بيست تا هواپيما 
خريدند. با خودشان بود. به ما مي گفتند كه شما در سال آينده 
آينده  سال  براي  كه  قسطي  مي كنيم،  ما  كه  خريدهايي  بابت 
در بودجه بايد بگذاريد، [فالن] مبلغ است كه ما اين مبلغ را 

مي گذاشتيم توي بودجه.2 
شايد واضح تر و گويا تر از اين سخن رئيس سازمان برنامه و بودجه در سال هاي 
ــخني براي نحوه هزينه  شدن اين دالرها يافت. بر اين  وفور دالرهاي نفتي نتوان س
ــاس كامًال مشخص است كه به رغم تصورات و توهماتي كه شاه درباره خود دارد  اس
ــكا و انگليس مي كند،  ــته عليه امري ــر بس و رجزخواني هايي كه عمدتاً در فضاي س
عمًال مقدرات بخش قابل توجهي از بودجه كشور در دست تصميم گيران امريكايي 
ــدن مابقي اين بودجه در امور صنعتي و عمراني  قرار دارد و البته در نحوه هزينه ش

1 . خاطرات عبدالمجيد مجيديخاطرات عبدالمجيد مجيدي، (تاريخ شفاهي دانشگاه  هاروارد)، تهران، گام نو، 1381، ص141.
2  همانهمان، ص146. 
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ــهم عمده و بلكه اصلي را نصيب خويش  ــخصيت هاي غربي، س ــركت ها و ش نيز ش
مي سازند. 

ــم جهت بودن تمايالت و  ــن زمينه بايد به آن توجه كرد، ه ــه اي كه در اي نكت
تصميمات شاه با منافع بيگانگان بود و لذا مشكلي براي جذب مجدد دالرهاي ايران 
از سوي امريكا و انگليس وجود نداشت. نمونه هايي از ميل مفرط شاه به خريد انواع 
و اقسام تسليحات جنگي كه طبعاً در پيوند تنگاتنگ با سياست هاي امريكاست در 
ــب در اين زمينه، كامًال قابل  ــم مي خورد و البته پاره اي مطال خاطرات علم به چش
ــدي قبل فرمانده نيروي هوايي به من گفته بود به عرض  توجه اند: «53/7/15: چن
ــانم اين همه خريد هواپيما را نمي تواند جذب كند، يعني به اين تناسب امكان  برس
تربيت پرسنل و خلبان نداريم و كيفيت كار آنها كم مي شود. منتها جرئت نمي كند 
ــاه عرض كند، در صورتي كه خودش شوهر خواهر شاه است.»1  اين مطلب را به ش
علم در جاي ديگري از خاطراتش به خريد تعداد زيادي جنگنده هاي اف-14 اشاره 
ــاه بر اساس مسئوليتي كه در قبال «خليج فارس و اقيانوس هند» براي  دارد كه ش
خود تصور مي كرد، اقدام به خريد آنها كرده بود: «53/12/22: در مورد قواي نظامي 
و اين كه ما 80 هواپيماي 14F خريده ايم در صورتي كه خود امريكا فقط 300 عدد 
ــد. شاهنشاه فرمودند من ناچارم خودم را قوي كنم چون در خليج  دارد، صحبت ش
ــئله، اظهار نگراني  ــؤليت دارم.»2 اما جالب تر از اين مس ــارس و اقيانوس هند مس ف
ــت شاه است  برخي مقامات خارجي درباره خريدهاي هنگفت نظامي مورد درخواس
ــا تبعات آن را منافي  كه اگرچه نفع اقتصادي فراواني نيز براي آنها دارد، اما چه بس

منافع درازمدت خود در ايران تشخيص مي دهند: 
52/3/17: صبح زود سفير انگليس ديدنم آمد كه مطلبي 
را كه ِسر الك وزير خارجه مي خواهد با شاهنشاه صحبت كند 
مالقات گفت مي خواهم يك حرفي به  به من بگويد... در آخر 
تو بزنم و آن اين است كه با آن كه كشور من و دولت من و 
چيفتن  تانك هاي  معامله  اين  دارند  ميل  همه  من  نخست وزير 

1 . امير اسداهللا علم، همانهمان، ج4، ص253. 
2 . همانهمان، ص413. 
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تمام شده و [آنها را] زودتر تحويل بدهند، چون براي مردم ما 
كار پيدا مي شود و براي خزانه ما پول، ولي من ترس دارم كه 
هشتصد تانك به اين بزرگي بار سنگيني بر دوش شما بگذارد،  
چه از لحاظ [تعميرات] و چه از لحاظ تهيه افراد فني، و تازه 
اينها در كشوري كه نقاط سوق الجيشي آن يا كوه و يا زمين هاي 
است)  غرب  جنوب  و  غرب  (مراد،  است  باتالقي  و  رودخانه اي 
را  ما  بين  روابط  مآالً  مسئله  اين  و  نباشد  استفاده  قابل  خيلي 
كه حاال در نهايت خوبي است به هم بزند. من از اين صراحت و 

صداقت او لذت بردم.1 
البته در وراي اين گونه اظهارات، به هر حال انگليسي ها از اين كه حداكثر منافع 
را از دادوستدهاي نظامي يا بازرگاني با ايران تحت حاكميت شاه كسب كنند، غفلت 
ــا را نيز ناچار از گال يه هايي- هرچند  ــانده آنه نمي كردند تا جايي كه بعضاً دست نش
ــا هم بگو كه تانك هاي  ــت- مي كرد: «53/12/25: فرمودند، به انگليس ه بي خاصي
ــد از اين به  ــفارش عمده اي كه مي خواهيم بع ــت. اين س ــما معيوب اس چيفتن ش
ــما بدهيم، اگر به همين بدي باشد كه اصوالً خطرناك است. توپ هاي اين تانك  ش
ــش را نقد مي دهيم. به  ــرا مهمات به ما نمي دهيد؟ ما كه پول ــات كم دارد، چ مهم
ــال گذشته 200%  ــنهاد كرده ايد از س ــلحه اي كه به ما پيش عالوه، قيمت تمام اس
اضافه شده است.2 جاي گفتن ندارد كه نه تنها در حوزه امور نظامي، بلكه در ساير 
ــغول كار بودند، چپاول و  ــركت هاي غربي در ايران مش عرصه هايي كه به نحوي ش
ــت. نمونه اي از اين تاراج را در  ــدت تمام ادامه داش تاراج اموال و منابع ايرانيان با ش

خاطرات روز 54/10/21 علم مي توانيم مشاهده كنيم: 
عرض كردم، قرارداد شركت انگليسي كاستين، در چاه بهار، 
منعقد  آنها  با  ما  كه  است،  غارت  عادي،  ساختمان هاي  براي 
مي كنيم. يعني آنها ما را غارت مي كنند. به دقت گوش دادند، 
ولي چيزي نفرمودند... فرق معامله در حدود 600 ميليون دالر 

1 . همانهمان، ج3، ص69-70. 
2 . همانهمان، ج4، ص415. 
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است. شايد چون انگليسي ها واسطه عمل اضافه استخراج نفت 
شده اند و شاهنشاه فكر مي فرمايند كه در اين جا كمك بكنند، 

مي خواهند اين لقمه را به آنها بخورانند.1 
ــكي نيست كه علم خود به خوبي از كنه واقعيت مطلع است، اما همان گونه  ش
ــائل خودداري مي ورزد، در اينجا نيز مطلب  كه در برخي موارد از گفتن پاره اي مس
ــئله صرفاً محدود به نقش  ــت. در واقع مس را درز گرفته و خود را به تغافل زده اس
انگليسي ها در افزايش استخراج و فروش نفت و تالش شاه براي جبران اين خدمت 
آنها نبود، بلكه ماجرا از اين قرار بود كه شاه به رغم احساس «خدايگاني» در مقابل 
ــان در مقابل امريكا و  ــكار و پنه ــي و ابراز وجود كردن هاي آش ــردان داخل دولت م
ــت  ــه نازك عمر خود را در دس انگليس، عمًال و عميقاً دچار ضعف نفس بود و شيش
ــت  آنها مي ديد، بنابراين چاره اي جز اين پيش  رويش نمي ديد كه با بازگذاردن دس
ــت خاطر آنها را جلب كند  ــورهاي غربي در غارت ايران، رضاي ــا و نيز ديگر كش آنه
ــن نمايد. بنابراين  ــته اش را تضمي ــتمرار و بقاي رژيم وابس ــه خيال خويش، اس و ب
ــت  ــور، ايران به بهش در دوران مزبور، به ويژه پس از افزايش درآمدهاي نفتي كش
ــي و ديگر كشورهاي  ــركت هاي گوناگون و متنوع امريكايي، انگليس بازرگانان و ش
ــفير امريكا در تهران «در  ــوليوان آخرين س ــي مبدل گرديد. به گفته ويليام س غرب
ــي  و پنج هزار امريكايي در ايران زندگي مي كردند كه همه آنها به  ــال 1977 س س
ــات خصوصي امريكايي  ــته به شركت ها و مؤسس ــتثناي قريب دو هزار نفر وابس اس
بودند.»2 آنتوني پارسونز كه آخرين سفير انگليس در رژيم پهلوي به حساب مي آيد 
ــرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر ايران موجب شده بود تا  ــت كه ش نيز معترف اس
عمده فعاليت هاي سفارت اين كشور در تهران، معطوف به سازمان دهي فعاليت هاي 
ــي ها در ايران شود و بلكه افراط در اين قضيه باعث شده  بازرگاني و اقتصاد انگليس
بود تا آن سفارت خانه از پرداختن به امور سياسي و تأمل در اليه هاي پنهان مسائل 

سياسي و اجتماعي ايران غفلت ورزد: 
مطلع  معاون  و  افزوديم  قسمت  اين  پرسنل  تعداد  بر  ما 

1 . همانهمان، ج5، ص421. 
. ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، خاطرات دو سفيرخاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعي، تهران، علم، 1375،   2

ص35. 



228
دوره سوم ■ سال هشتم ■ شماره 28 ■ تابستان 90
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

امور  سرپرستي  چالمرز»  «جرج  من  مجرب  و 
عهده  به  را  نفتي  و  مالي  و  اقتصادي  و  بازرگاني 
گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به 
انگليس  سفارت  فعاليت هاي  اصلي  كانون  و  مقر 
نظامي  وابسته هاي  حتي  شد.  تبديل  ايران  در 
سفارت در ارتش و نيروي هوايي و نيروي دريايي 
نظامي  تجهيزات  فروش  كار  به  بيشتر  هم  ايران 
انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت هايي براي 
تعليم استفاده از سالح هاي خريداري شده و مورد 
وظايف  و  داشتند  اشتغال  انگلستان  از  سفارش 
سياسي و اطالعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.1 

در خاطرات علم مي توان شاهدي بر درستي اين سخن پارسونز يافت: 
53/5/6: صبح سفير انگليس را پذيرفتم و به جاي مذاكرات 
سياسي، تمام صحبت [معامله business] كرد كه گرچه اقالم 
طرح  جمله  از  ندارد.  ذكر  ارزش  ابداً  ولي  است،  مهمي  بسيار 
بود  شده  واگذار  انگليس ها  به  كه  است  عباس آباد  شهرسازي 
و طرح بسيار بزرگي است، حدود يك ميليارد پوند. حاال مثل 
اين كه نمي توانند چنان كه تعهد كرده بودند، پول تهيه كنند. 
هم  ما  بدهد،  تهران  شهردار  به  ايران  دولت  را  پول  مي گويند 

شريك مي شويم.2 
ــودهاي مناسبي براي  ــت س اگرچه صرف معامالت بازرگاني و تجاري مي توانس
ــت» اين  ــده بود تا ايران به «بهش ــد، اما آنچه موجب ش ــته باش غربي ها در بر داش
ــود، باز بودن «دروازه هاي سوءاستفاده» به روي آنان بود. اين  ــوداگران تبديل ش س
ــئله گاه به حدي شكل مفتضحانه و رسوايي به خود مي گرفت كه حتي نگراني  مس
ــفير امريكا را به لحاظ پيامد هاي آن، به دنبال داشت. سوليوان با اشاره به ديدار  س

1 . ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، همانهمان، ص306-307. 
2 . امير اسداهللا علم، همانهمان، ج4، ص198. 

 بزرگ ترين اشتباه شاه اين بود 
ــات رژيم خود را  كه ادامه حي
ــه خواســت و اراده  وابســته ب
امريكا و انگليس مي دانســت؛ 
ــب  ترتي ــن  بدي ــه  چراك
جهت گيري سياست هاي كالن 
كشــور را به جاي تأمين منافع 
ــتاي  ــي، در راس ــي و مردم مل
ــب قرار داده  تأمين منافع اجان
ــتباه موجبات  ــود و همين اش ب

سرنگوني او را فراهم آورد



22
9

90
ان 

ست
 تاب
■ 

28
ره 

شما
 ■

تم 
هش

ال 
■ س

وم 
ه س

دور

ري
اتو

يكت
ز د

ور ا
كتات

 دي
ك

ت ي
قادا

انت

ــد شركت ها و مؤسسات امريكايي كه در ايران  ــي تن از مقامات ارش خود با قريب س
فعاليت مي كردند يا منافعي داشتند، مي گويد: 

شد  بدل  و  رد  جلسه  اين  در  كه  سخناني  مجموع  از  من 
ايران  در  مؤسسات  اين  مشاركت  و  سرمايه گذاري  كه  دريافتم 
اين  بيشتر  نيست.  استوار  حقوق  تساوي  و  عدالت  مبناي  بر 
بيندازند  كار  به  ايران  در  سرمايه اي  كه  اين  بدون  شركت ها 
قراردادهاي خدماتي با دولت و مؤسسات ايراني داشتند و بعضي 
را  خود  خدمات  و  سرويس  سرمايه گذاري،  جاي  به  هم  آنها  از 
مبناي مشاركت در سود حاصله قرار داده بودند. نظر به اين كه 
من تازه از فيليپين آمده بودم و در آنجا مشكالت حاد ناشي از 
عدم تعادل بين سرمايه و نيروي كار را به چشم خود ديده بودم 
نمي توانستم در خوش بيني ديگران نسبت به آينده اقتصاد ايران 

شريك باشم.1 
ــرايط حاكم موجب شده بود تا سيل دالالن و مقاطعه كاران بين المللي  طبعاً ش
ــادآميز بودند، راهي ايران  ــودهاي هنگفت از طرق فس ــب س كه به ويژه در پي كس
ــوند و به خواسته خود دست يابند. پرنس برنهارد شوهر ملكه هلند از جمله اين  ش
ــتار اين مجموعه خاطرات) به آلودگي در  ــته عاليخاني (ويراس افراد بود كه به نوش
ــتهاي مفرط او در سوداگري  ــت.2 و علم نيز به اش ــهرت داش معامالت گوناگون ش
ــوهر ملكه هلند رفتم كه  ــاره مي كند: «54/1/26: به استقبال پرنس برنهارد ش اش
عازم نپال است. ماشاءاهللا سيل [سوداگر] buisinessman همراه دارد. به محض 
ــه هر حال، بايد  ــه [معامله] business كرد!»3 ب ــروع ب ــدن از هواپيما ش پياده ش
ــت كه پژوهندگان تاريخ مي توانند  ــت خاطرات علم از جمله بهترين منابعي اس گف
ــتايي هاي محمدرضا را كنار بزنند و پشت  با مطالعه آن، پرده نازك ادعاها و خودس

صحنه واقعي و عيني آن دوران را به نظاره بنشينند. 
ــب توجه مي كند، عدم  ــدت جل ــا موضوع ديگري كه در خاطرات علم به ش ام

1 . ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، همانهمان، ص37. 
2 . اميراسداهللا علم، همانهمان، ج5، ص47. 

3 . همانهمان، ص48. 
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توانايي شاه حتي براي «نمايش دموكراسي» در كشور است. همان گونه كه مي دانيم 
پس از تشكيل كانون مترقي در سال 1339 توسط حسنعلي منصور و سپس تبديل 
ــد تا حزب «مردم»  آن به حزب ايران نوين (به عنوان حزب اكثريت) قرار بر آن ش
كه علم رهبري عالى آن را به دست داشت، نقش اقليت را ايفا نمايد؛ به اين ترتيب 
ــي به راه مي افتاد تا در عرصه بين المللي فشارها از روي رژيم شاه  ــت كم نمايش دس
ــرهايي را به خود مشغول دارد. قاعدتاً براي  ــته شده و ضمناً در داخل نيز قش كاس
شخص شاه و اطرافيان او مسلم و محرز بود كه اين كار چيزي جز يك بازي نيست 
ــيبي نيز به پايه هاي ديكتاتوري محمدرضا وارد نخواهد ساخت، غافل از  و هيچ آس
آن كه حتي مسخره ترين و بي محتواترين نمايش ها و بازي ها نيز قواعد خاص خود 
ــاس بازي زير سؤال خواهد رفت و  ــوند، اس را دارند و چنانچه اين قواعد رعايت نش
ــده است، بي فايده خواهد بود.  ــيده ش تمام زحماتي هم كه براي فريب ديگران كش
ــدت در اين دوران رنج مي دهد و كالفه مي كند اين است كه شاه  آنچه علم را به ش
ــي حاضر به رعايت قواعد آن نيست. اين كه  با وجود تمايل به اجراي چنين نمايش
ــت يا از روحيه استبدادي و طينت  ــاه از ناداني و نفهمي اوس اين تناقض رفتاري ش
ــعي مي كند  ديكتاتوري وي، تفاوتي در اصل ماجرا به وجود نمي آورد. علم بارها س
ــاه بفهماند كه حداقل به حزب  ــيار ساده را به ش ــوخي و جدي، اين نكته بس به ش
اقليت بايد اجازه سخن گفتن و انتقاد در يك محدوده كوچك داده شود، اما موفق 
نمي شود. وي گاهي در صحبت هاي خود با شاه، از حزب اقليت تحت عنوان «شير 
ــان  ــكم»1 ياد مي كند و گاهي نيز صريحاً به محمدرضا خاطرنش ــال و دم و اش بي ي
مي سازد كه تا اقليت «اجازه حرف زدن و انتقاد كردن نداشته باشد، فايده ندارد.»2 
ــود، ظاهراً آنها را  ــخناني مواجه مي ش ــاه هنگامي كه با چنين س و جالب اين كه ش
مي پذيرد و خود بر لزوم سخن گفتن و انتقاد كردن حزب اقليت تأكيد مي كند، اما 
به محض اين كه حزب مذكور در اين مسير گام بر مي دارد، خشم و عصبانيت وي 

را به دنبال دارد: 
كني-  دكتر  اين  فرمودند  برگشتند،  دفعه  يك   :51/4/31

1 . همانهمان، ج2، ص229. 
2 . همانهمان، ص241. 
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رئيس و دبيركل حزب مردم- چه غلط هايي كرده است؟ عرض 
كردم نمي دانم. فرمودند، بلي در اصفهان ميتينگ داده و گفته 
اگر  عالوه  به  و  است  ارتجاعي  دولت  يك  دولت  اين  است، 
انتخابات شهرداري ها و انجمن هاي واليتي آزاد باشد، حزب ما 
خواهد برد. اوالً چه طور به خود جرئت داده است بگويد دولت 
من دولت ارتجاعي است، ثانياً چه طور ممكن است تفوه به اين 
عرض  نيست؟  آزاد  من  سلطنت  در  انتخابات  كه  بكند  حرف 
حزب  رئيس  ولي  است،  گفته  چه  نداشتم  خبر  كه  من  كردم 
اقليت يك چيزي كه بايد بگويد. هر چه مي گويد، اگر شاهنشاه 
[بردباري] (tolerance) نداشته باشد، البته برخورنده است و 

به ابروي يار برمي خورد.1 
با تعويض دبيركل اين حزب و جايگزيني ناصر عامري به جاي كني نيز تغييري 
ــنهادهاي  ــخنان انتقادي يا حتي پيش در وضعيت به وجود نمي آيد و كوچكترين س

اصالحي اين دبيركل نيز با خشم و عصبانيت شاه مواجه مي شود: 
52/8/27: صبح زود ناصر عامري دبيركل حزب مردم كه 
جاي دكتر كني است، با سبيل هاي آويزان پيش من آمد كه از 
نطق هاي من در گرگان كه گفته ام بايد تحصيالت و معالجه براي 
مردم مجاني باشد، شاهنشاه عصباني شده اند... حاال هم اجازه 
شرفيابي خواسته ام به من نمي دهند. چه خاكي به سر بريزم؟ 
در دلم خيلي خنديدم... در دلم گفتم...كجايش را خوانده اي؟ 
به اين صورت حكومت دو حزبي محال است و الزم هم نيست. 

نمي دانم چرا شاهنشاه اين قدر اصرار مي فرمايند.2 
گاهي نيز علم به خاطر رفتارهاي كامًال خالف قواعد بازي با حزب اقليت، كالفه 

و تا حدي عصباني شده و با دلخوري موضوع را با شاه در ميان گذاشته است: 
53/5/17: عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، 

1 . همانهمان، ص302-303. 
2 . همانهمان، ج3، ص244. 
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عرض مي كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه 
چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا 
مي كنند بين مردم اكثريت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از 
مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، 
پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي تواند بكند، دست كسي را هم كه 
نمي تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟1 
ــالوه بر خنديدن به  ــه خوبي مي توان فهميد كه در دل ع ــن كالم علم ب از لح
حال و روز عامري، به حماقت و ناداني «اعلي حضرت» نيز مي خندد كه اگرچه خود 
ــكيل حزب اقليت را داده، اما گويي الفباي اين كار را هم نمي داند و با  ــتور تش دس
ــپردن روند قضايا، اينك مي گويد حزب اقليت هزينه هاي خود را از  ــي س به فراموش
مردمي كه هيچ نقشي در تشكيل و اداره آن نداشته اند، بگيرد! توصيفي كه علم از 
ــردم راجع به اين حزب بيان مي دارد، در عين كوتاهي،  ــان حال دبيركل حزب م زب
بسيار گوياست: «53/12/11: بيچاره ناصر عامري دبيركل سابق حزب مردم كه يك 
ــيدان اتومبيل كشته شد، آن قدر عاجز شده بود كه دايماً التماس  ماه قبل در اكس

مي كرد: يا بكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن.»2 
نبايد پنداشت كه اين گونه مسائل تا هنگامي كه به اصطالح دو حزب اكثريت 
ــكيل حزب رستاخيز در  ــت و تش ــور فعاليت مي كردند وجود داش و اقليت در كش
ــت  ــكالتي انجاميد. حقيقت آن اس ــدن چنين مش ــفندماه 1353، به مرتفع ش اس
ــده بود كه  ــاه رخنه كرده و نهادينه ش ــتبدادي به حدي در وجود ش كه روحيه اس
تحمل كوچكترين انتقادي را در وي باقي نگذارده و حتي در زمان استقرار سيستم 
ــد. هنگامي كه علم پس  ــكل آفرين  گردي ــور نيز اين روحيه، مش تك حزبي در كش
ــتاخيز، در روز 54/1/23 به محمدرضا خاطرنشان  ــنامه حزب رس ــار اساس از انتش
ــازد اشكاالتي در اين اساسنامه وجود دارد و منظورش آن است تا اجازه داده  مي س
ــود راجع به مشكالت در مطبوعات صحبت شود و پيشنهادهاي اصالحي مطرح  ش
ــد و در جرايد  ــد: «بگو ايرادها را بگوين ــرح انتقادها را مي ده ــاه اجازه ط گردد، ش

1 . همانهمان، ج4، ص207. 
2 . همانهمان، ص397. 
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ــدور اين «فرمان همايوني»! به  ــند، عيبي ندارد.»1 اما تنها دو روز پس از ص بنويس
ــان استبداد  محض آن كه كوچكترين انتقادي در مطبوعات درج مي گردد، آتشفش

شاهانه فوران مي كند: 
به  شدي  مرخص  كه  حاال  همين  فرمودند،   :54/1/25
روزنامه كيهان به مصباح زاده تلفن كن كه مردكه اين حرف ها 
غلطي  هر  كس  هر  حزب  به  راجع  مي نويسي؟  كه  چيست 
اساسنامه  در  چرا  پرسيده  يكي  من جمله  مي نويسند.  مي كند، 
حزب تكليف تعيين دولت روشن نشده؟ شما هم چاپ كرده ايد. 
به آنها تفهيم كن كه تكليف تعيين دولت و عزل و نصب وزرا 
با شخص پادشاه است و شاه رياست فائقه قوه مجريه را دارد، 

ديگر اينها فضولي است.2 
ــكار اين اظهارنظر شاهانه با نص قانون اساسي  ــته از مخالفت صريح و آش گذش
ــخن علم  ــروطه، چنين تغيير رفتارها و موضع گيري هايي كامًال مبين همان س مش

است كه «تمام كارها مسخره  اندر مسخره  اندر مسخره است.»3 
ــود، آن گاه عمق  ــئله، نحوه انتخابات مجلس نيز اضافه ش ــال اگر به اين مس ح
ــي و حزبي و انتخاباتي در آن هنگام مشخص مي شود. علم  ــخرگي امور سياس مس
ــي مردم و دخالت هاي  ــدم آزادي انتخابات، بي ارزش بودن حقوق سياس بارها از ع
ــترده بيگانگان و دربار و دولت در انتخابات سخن به ميان مي آورد. وي آن گونه  گس
كه مدعي است بارها نيز در اين باره با خود شاه نيز صحبت كرده است: «48/9/19: 
ــور مي توان آنها را  ــد و چه ط ــم اين مردم كي تربيت خواهند ش ــد نمي دان فرمودن
ــارت كردم و عرض كردم متأسفانه در آن راه هم نيستيم، زيرا  تربيت كرد. من جس
ــت و  ــتن به حقوق ديگر مردم اس اولين قدم در راه تربيت اجتماعي احترام گذاش
ــتيم.»4 علم در جاي ديگري با  ــت اين كه اين اولين قدم را برداريم نيس ــا در جه م
صراحت بيشتر از بي اعتنايي به حقوق مردم و بي محتوايي انتخابات سخن مي گويد: 

1 . همانهمان، ج5، ص41. 
2 . همانهمان، ص46. 

3 . همانهمان، ج4، ص 378. 
4 . همانهمان، ج1، ص316. 
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«52/6/17: دولت خود را در پناه اين مرد بزرگ 
ــردم دارد  ــرز رفتاري كه با م ــرار مي  دهد و ط ق
ــت،  ــور مغلوب اس مثل دولت غالب به مردم كش
ــونت آميز] انتخابات  ــي هم [خش بي اعتنا و گاه
ــت  را كه Aggressive مداخله مي كند و انگش
ــم؟ به مردم  ــه چه عرض كن ــت ك مي برد. انگش
حقنه مي كند، حتي انتخابات ده و شهر را، براي 
ــه مردم چيزي باقي نمي ماند،  مردم و براي عالق
همه بي تفاوت مي شوند.»1 جالب اين كه حتي در 
ــت هاي سال 54 علم كه وي مدعي است  يادداش
وضعيت برگزاري انتخابات بهتر از گذشته شده و با يك آزادي نسبي برگزار مي شود، 
ــض مي كند: «54/1/15:  ــم كه اين گونه ادعا ها را نق ــان به موردي برمي خوري ناگه
ــب بود و فهميدم عنوان  ــت وزير در كيش به من گفت كه خيلي جال ــي نخس مطلب
ــوه را دارد. آن اين بود كه گفت هر كسي را از هر جا بخواهي من وكيل خواهم  رش
ــتي وقتي  ــچ فكر نكن، به من بگو تمام مي كنم.»2 به راس ــد، هي كرد. هر كس باش
ــخصيت ترين عنصر سياسي رژيم پهلوي از  هويدا به عنوان بي خاصيت ترين و بي ش
چنين نفوذي در انتخابات مجلس برخوردار باشد، تكليف آن انتخابات معلوم است. 
البته اين مطلب را نيز بايد گفت كه علم در بيان نقش سفارت خانه هاي خارجي 
ــاره  به اصرار حسنعلي منصور  ــاك به خرج داده و جز اش در انتخابات مجلس، امس
ــت منتخبان به پشت گرمي روابط صميمانه اش با  بر ارتقاي موقعيت خود در فهرس
سفارت امريكا3 نكات ديگر را در اين زمينه ناگفته گذارده است. اما در اين خاطرات 
ــنعلي منصور» را به عنوان  ــي مي خوانيم كه امريكايي ها نوكر خود يعني «حس وقت
ــادگي مي توان نتيجه گرفت كه  ــت وزير به شاه تحميل مي كنند، قاعدتاً به س نخس
ــاندن افراد مورد نظر خود بر كرسي هاي مجلس  ــيار بازتري در نش ــت بس آنان دس

1 . همانهمان، ج3، ص135. 
2 . همانهمان، ج5، ص27. 

3 . همان همان، ج2، ص152. 

علم از يك ســو با درك اين نكته 
كه رژيم پهلوي، يك رژيم كامًال 
ديكتاتوري است و از سوي ديگر 
با مشاهده كم دانشي، بي تدبيري 
و عدم توان مديريتي شاه، طبيعي 
اســت كه در درون خويش دچار 
يأس و نااميدي شود؛ هر چند كه 
ــاه و رژيم فاســد او  به ظاهر با ش
همراه اســت و اتفاقًا به اين نكته 
اذعان دارد كه خودش نيز در اين 

فساد غرق شده است
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داشته اند: «51/11/2: من عرض كردم... پدرسوخته راكول، وزيرمختار وقت امريكا، 
ــت و من نوكر نمي شدم. به اين جهت بي عالقه به سقوط من نبود و  نوكر مي خواس
حتي خيلي عالقه هم داشت و حسنعلي منصور را هم كه در جيب خودش داشت، 
ــه من قدري فضولي  ــاه هيچ نفرمودند؛ مثل اين ك ــه بعد هم آمد. ديگر شاهنش ك
كردم.»1 منظور علم از «فضولي» آن است كه به تلويح اطاعت شاه از سفارت امريكا 
ــاندن يك مهره امريكايي بر كرسي نخست وزيري كشور، به وي گوشزد  را براي نش

كرده است.
ــائل و موضوعات متنوع ديگرى نيز در خاطرات  عالوه بر آنچه بيان گرديد، مس
علم به چشم مي خورد كه اگرچه هر يك از آنها در جاى خود داراى اهميت هستند، 
اما به لحاظ پرهيز از تطويل بيش از حد بحث، به ناچار بايد اشاره وار از آنها گذشت.
5. فسـاد اخالقى و هرزگى درباريان؛ ريخت وپاش ها و اسراف هاي خاندان 
ــدت  ــلطنتى و درباريان و صرف هزينه هاى هنگفت، از جمله مواردي اند كه به ش س
ــافرت هاى شاه و خانواده اش به سن موريتز و اقامت يكى،  جلب توجه مي كنند. مس
دو ماهه در آنجا، ساخت كاخ هاى متعدد، هزينه هاى هنگفت مسافرت هاى خارجى 
ــط اطرافيان و آشنايان اين  ــلطنتي، سوءاستفاده هاى كالن توس اعضاى خانواده س
ــتمر از خزانه دولت به  ــت هاى مس خانواده، خريد لوازم لوكس و تجمالتى و برداش
ــتان ها و  ــوارد ديگر، در حالى كه عامه مردم به ويژه در شهرس ــراه انبوهى از م هم
ــر مى بردند، به خوبى مى تواند روشنگر وضعيتى باشد  ــتاها در فقر و فاقه به س روس
ــت غالب با مردم مغلوب» ياد مي كند.  ــه علم بارها از آن تحت عنوان «رفتار دول ك
ــاه به همسر و مادر همسر خود كه در عين ولخرجى هاى  در اين ميان كنايه هاى ش
ــاه لقب  ــت، به طورى كه ش ــازى نيز دارند، جالب توجه اس ــت قصد ظاهرس هنگف
ــت و از  «درويش خانم» را به كنايه براى مادرزن خويش- فريده ديبا- برگزيده اس
اين طريق به تمسخر ظاهرفريبى هاى وى مى پردازد. اين در حالى است كه به نظر 
ــخص محمدرضا را  ــد علم نيز در برخى از فرازهاى خاطراتش از اين كه ش مي رس
مورد طعنه قرار دهد، كوتاهى نمى كند. به عنوان نمونه در حالى كه در جاى جاى 
ــام آور براى راحتى و عيش  ــن خاطرات، خوانندگان مى توانند از هزينه هاى سرس اي

1 . همانهمان، ص438. 
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ــاه مطلع شوند، علم مى نويسد: «52/6/14: چاى خواستند. فرمودند پيش خدمت  ش
  Austerity[ساده زندگى كردن] چاى با كشمش بياورد. فرمودند حاال كه دستور
ــق هم باشيم. من لذت بردم. ولى افسوس كه همه ما  داده ايم، بايد خودمان سرمش
ــوس!»1  ــروى از اين روح بزرگ نمى كنيم كه هيچ، او را گمراه هم مي كنيم. افس پي
ــت، صرفه جويي  ــام آور دربار اس ــاهد و ناظر مخارج سرس ــك براى علم كه ش بى ش
«شاهنشاه» با پرهيز از خوردن يك حبه قند و مصرف كشمش به جاى آن، كمال 

مسخرگى به شمار مى آيد. 
فساد اخالقى و هرزگى شاه و علم، موضوع ديگرى است كه در اين خاطرات به 
ــم مى خورد. از مجموع آنچه در اين زمينه علم نگاشته است مى توان به صحت  چش
ــاه) پى برد كه از نقش محورى علم در  ــهبازى (محافظ مخصوص ش ادعاى على ش

فراهم آوردن بساط عياشى شاه سخن مى گويد: 
وقتى اعلم [علم] وارد دربار شد و تيمسار ارتشبد هدايت 
را از گردونه خارج كرد و به شاه نزديك شد، شروع به سرگرم 
كردن شاه در خارج از كاخ كرد تا اين كه وزير دربار شد. در 
درست  شاه  كردن  سرگرم  براى  ويژه  تشكيالتى  دربار  وزارت 
كرده بود... عده زيادى در اين باند فساد فعاليت مى كردند، از 
جمله سيروس پرتوى كه از اسراييل خانم هاى زيبا مى آورد كه 

اينها در حقيقت جاسوسه هايي بودند.2
البته گفتنى است طبق آنچه در خاطرات علم آمده دخترانى كه براى شاه مهيا 
مي گرديدند از كشورهاى مختلف اروپايي بودند كه طبعاً مى توان وجود جاسوسه ها 
را نيز در ميان آنها پذيرفت. به ويژه اگر به اين نكته توجه كنيم كه دكتر محمدعلي 
ــوس» ياد مي كند3 كه  ــود، از علم به عنوان «جاس ــدي در بيان خاطرات خ مجته
ــاه تدارك ديده بود،4 آن گاه بهتر مي توانيم وجود  ــى ش حداقل ده محل براى عياش
اين جاسوسه ها را در ميان زنان سفارشي براي محمدرضا پذيرا باشيم. به هر حال، 

1 . همانهمان، ج3، ص133-134. 
2 . محافظ شاه؛ خاطرات على شهبازىمحافظ شاه؛ خاطرات على شهبازى، تهران، اهل قلم، 1377، ص80. 

3 . خاطرات دكتر محمدعلي مجتهديخاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، (تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد)، تهران، كتاب نادر، 1380، ص190. 
4 . همانهمان، ص226.
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ــخصاً نيز در فساد اخالقى  ــاه بود و ش ــى ش گرچه علم خود مدير برنامه هاى عياش
دست و پا مي زد، اما گاهى از افراط محمدرضا در اين زمينه نگران مى شد: 

54/3/22: فرمودند... بعد از ظهر گردش مى رويم. من حالت 
ظهر  از  بعد  اگر  كه  داشتم  هم  حق  و  گرفتم  خود  به  تعجب 
مي بريد؟  تشريف  گردش  كى  فرحناز،  سد  به  مى بريد  تشريف 
صورت  اين  به  مى خواهم  دارم،  وقت  ساعتى  يك  فرمودند 
بگذرانم ولى خيال ديگرى ندارم. عرض كردم نبايد هم  خيال 

ديگري بفرماييد، چون به شاهنشاه صدمه وارد مى آيد.1 
ــته شدن ارتشبد خاتمى طى يك سانحه نيز موضوع قابل توجهي  ماجراى كش
ــت كه البته وى خود را از بيان آنچه درباره اين واقعه مى داند،  در خاطرات علم اس
ــته است: «54/7/3: راجع به ارتش و همچنين ارتشبد خاتمى مسائلى  معذور دانس
ــت و بايد با من به خاك برود.»2  فرمودند كه به نظرم ديگر خيلي زياد محرمانه اس
ــود دارد، مى توان به حقيقتى  ــه در همين خاطرات وج ــه با توجه به قرائنى ك البت
ــانحه اي كه منجر به مرگ خاتمي  ــد. س كه علم با خود به زير خاك برد، نزديك ش
گرديد روز 54/6/21 روي داد. از آنجا كه خاتمي شوهرخواهر محمدرضا و فرمانده 
نيروى هوايى بود، طبعاً اين واقعه چنانچه به صورت طبيعى رخ داده بود، مى بايست 
ــاه را فراهم مى آورد اما تنها دو روز پس از اين واقعه، شاه از  موجبات غم و اندوه ش
ــى او را فراهم آورد: «54/6/23: فرمودند، فردا بعد  ــاط عياش علم مى خواهد كه بس
از ظهر گردش مى رويم. من خيلى خوشحال شدم كه سانحه ارتشبد خاتمى باعث 
ــانحه موجب شكستگي شاه  ــده است.»3 در واقع نه تنها اين س ــتگى شاه نش شكس
نشده، بلكه گويا وى در شرايط روحي نشاط آور و مفرحي نيز به سر مي برد كه قصد 
ــئله در كنار مطلبي كه چند روز بعد شاه به وزير دربار  ــت. اين مس «گردش» داش
ــل نگارش عنوان مى دارد،  ــد و علم آن را «خيلى محرمانه» و غير قاب ــود مى گوي خ
ــد كه منجر به مرگ ارتشبد خاتمى  ــانحه اى باش مى تواند گوياى ماهيت واقعى س

1 . امير اسداهللا علم، همانهمان، ج5، ص137. 
2 . همانهمان، ص291.
3 . همانهمان، ص267. 
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ــاه همواره در هراس از اين بود كه  گرديد. در اين زمينه نبايد فراموش كنيم كه ش
ــخصيت هاى سياسى و نظامى  ــت بدهد و لذا حضور ش مبادا موقعيت خود را از دس

مقتدر و باقابليت را به هيچ وجه نمى توانست تحمل كند. 
ــئله بحرين و روند جدايي قطعي آن از ايران و نقش  علم در خاطرات خود مس
ــرار داده و البته جالب ترين  ــته مورد بحث ق ــي ها در اين زمينه را نيز پيوس انگليس
بخش آن، نوع موضع گيري سياسي و تبليغاتي رژيم پهلوي در قبال اين واقعه است: 
ــتقالل  ــتن اس ــوراي امنيت به اتفاق آرا ميل مردم بحرين را در داش «49/2/22: ش
ــده ام گرفته بود؛  ــران هم فوري آن را پذيرفت. خن ــل تصويب كرد. نماينده اي كام
گوينده راديوي تهران طوري با غرور اين خبر را مي خواند، كه گويي بحرين را فتح 

كرده ايم.»1 
ــراييل، رقابت هاي شاه و فرح با يكديگر،  ــمي و نيمه آشكار با اس روابط نيمه رس
چگونگي تربيت وليعهد، سوءاستفاده هاي كالن اعضاي خانواده سلطنتي و اطرافيان 
ــگاهي و ده ها  ــورد با عوامل ناآرامي ها در محيط هاي دانش ــاه بر برخ آنها، تأكيد ش
ــكيل مي دهند. اما نكته مهمي  ــوع ديگر، بخش هاي ديگر خاطرات علم را تش موض
ــائل به چشم مي خورد آن است كه علم به وضوح رژيم  كه در وراي تمامي اين مس
ــاهانه مي كند  ــاه و تدابير ش پهلوي را به ر غم تعريف و تمجيد هاي فراواني كه از ش
ــازد، در حال  ــش و كنايه هاي خود را متوجه وي مي س ــواردي نيز ني ــه در م و البت
ــه به اوضاع وخيم  ــال 52، با توج ــي مي بيند. وي در مرداد س اضمحالل و فروپاش
ــيار  ــد: «من وضع را قابل انفجار مي بينم و بس اقتصادي مردم، به صراحت مي نويس
ــكلي كه در اين سال علم را نگران ساخته بود، صرفاً ناشي  نگرانم.»2 قاعدتاً اگر مش
ــم گير درآمدهاي نفتي  ــور و تبعات آن بود، با افزايش چش از كمبود درآمد هاي كش
ــور در تمامي زمينه ها رو به  ــط همين سال، مي بايست وضعيت كش ــور از اواس كش
بهبود مي گذاشت و نگراني علم نيز از اين بابت مرتفع مي گرديد، اما نه تنها چنين 
ــال بعد خود (كه به ظاهر شاه در اوج  ــت هاي دو س ــود بلكه وي در يادداش نمي ش
ــت) به نحو جدي تري نسبت به ادامه  ــي، اقتصادي و نظامي قرار داش اقتدار سياس

1 . همانهمان، ج2، ص48. 
2 . همانهمان، ج3، ص111. 
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حيات اين رژيم ابراز ترديد مي كند و آن را در آستانه فروپاشي توصيف مي نمايد: 
54/11/3: افكار پيچيده دور و درازي مي كردم، ولي مطلبي 
با  ديشب  كه  بود  مذاكراتي  داشت  تأثير  تحت  بيشتر  مرا  كه 
داشتم،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس  مجيدي  [عبدالمجيد] 
مذاكره  او  با  بايد  را  شاهنشاه  عالقه  مورد  پروژه  تا  چند  چون 
مي كردم. ديشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناكي 
از كمي پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن مي گفت 
كه بي نهايت ناراحتم كرد. يعني وضع به طوري است كه قاعدتاً 

بايد به انقالب بينجامد.1 
به هر حال، خاطرات علم به دليل انبوه اطالعات و سرنخ هايي كه در آن وجود 
ــي  ارزش مطالعه بيش از يك بار را  ــمار مي آيد كه حت ــه منابعي به ش دارد، از جمل
ــا عبور كرد و به عمق حقايق نهفته  ــرط آن كه از ظاهر عبارات و واژه ه دارد؛ به ش

در آن دست يافت. 

1 . همانهمان، ج5، ص452. 




