
 
  خرداد 15علم و قیام  اسدهللا

ند 1299 الملك دوم در سال  ابراھیم خان شوكت اسدهللا علم فرزند محمد امیر شھر بیرج شد ش در  لد  شینھ . متو ندان علم پی ھرچند خا
سري مي خانوادگي خود را تا قرون دوم و سوم ھجري قمري شانھ ت سلطنت صفویھ ن سین دوران  حوال از واپ ین ا با ا ند،  ھایي از  دھ

بھ حضور برخي تاریخي  نابع  شوري در البالي م شكري و ك مور ل شم مي افراد منتسب بھ این خاندان در رأس ا حداقل از . خورد چ
باً  لم تقری ندان ع سو خا بدین  ھا  نان و صحنھ اواسط دوران سلطنت قاجار مواره حكمرا ستان و بلوچستان  ھ ناطق سی گردانان اصلي م

معــدود حكمرانـان و  وي از. الملك دوم حكمــران سیسـتان و بلوچسـتان بــود تولــد اســدهللا علــم ھـم، پـدر او شــركت در ھنگــام. انــد بوده
ً بھ خاطر پیوندھاي دیرینھ با  خاندان سفند  بریتانیایي ھاي متنفذي بود كھ اساسا سوم ا تاي  با جریان كود مدن  و  1299ھا و سپس كنار آ

شاه با آغاز قدرت. رضاخان شأن و شوكت پیشین را تا حد زیادي حفظ كرد طرفداري ھدفمند از سلطنت رضا لم در  یابي و  ندان ع خا
شده سلك طرفداران و خدمتگزاران سلسلھ جدید پھلوي وارد شد و بھ سرعت روابط ساب  شوكت نزدیك و ح یان  الملك و شخص  اي م

فت و ھاي  رضاشاه و برخي دیگر از خاندان شكل گر شتند،  یدایي دا ھان و پ ندھاي پن ھم پیو   شوكت متنفذ كھ البتھ با محافل بریتانیایي 
ً براي ھمیشھ بھ تھران آمد 1314الملك از سال  باط او  چندین بار لباس وزارت. تقریبا كھ ارت پوشیده و استاندار فارس شد و در حالي 

ختر مي با خانواده سلطنت رو بھ فزوني با د لم  سدهللا ع شیرازي  قوام نھاد با دستور مستقیم رضاشاه موجبات ازدواج فرزندش ا لك  الم
ھم. فراھم آورد) ش 1318در سال (را  لم  سدهللا ع پاي ا ھد وقت محمد بدین ترتیب  با ولیع یان او  شد و م باز  بار  لوي  بھ در رضا پھ

شت) علم(دیرپایي بھ وجود آمد كھ تا آخرین روزھاي عمر او  دوستي و ارتباط نزدیك و سالھاي. تداوم دا  1321ـ  1318 در فاصلھ 
شوكت ش اسدهللا علم از دانشكده كشاورزي كرج لیسانس كشاورزي گرفت و مدت سال  كوتاھي پس از مرگ پدرش   1323الملك در 

با  وزیر وقت فرماندار كل سیستان و بلوچستان شد، روابط نزدیكي السلطنھ نخست  سوي قوام كھ از 1326پیشخدمت شاه شد و تا سال 
طول شواھد و قرایني ھم وجود داشت كھ نشان مي. شاه و خاندان سلطنت داشت ھد در  ھھ  د بھ  1320د یك  فل نزد با محا لم  سدهللا ع ا

در راستاي حمایت از شاه و دربار در برابر جریانات سیاسي تأثیرگذار در مسائل داخلي  ھا ارتباطاتي دارد و در عین حال بریتانیایي
با. دھد خارجي ایران مداخالتي انجام مي و فت و  قرار گر خر  علم خیلي زود مورد توجھ شاه  كھ از اوا بود  بار  شار او و در مال ف اع

كھ ھنوز(چند بار  1329تا  1327سال  حالي  بود در  جوان  سیار  باس وزارت ) ب كار(ل ـ كشاورزي و  شور  بھ عنوان ) ك شید و  پو
مورد. ھا حضور مؤثر پیدا كرد دركابینھ عامل شاه گاه  بھ زودي در جای كھ  لم  ماد اسدهللا ع قرار   اعت شاه  بھ  فراد  كترین ا ترین و نزدی

بھ ھا و گرفت بھ نوعي رابط او با كابینھ ً دور از اطالع شاه صورت عملي  خود  در واقع خبر رسان تحوالت و اقداماتي بود كھ احیانا
بال 1320علم در نیمھ دوم دھھ . گرفت مي شاه در ق كان و قطب ھر آنچھ توانست در تقویت موقعیت  گر ار ھاي  دولت و مجلس و دی

شروطیت  توطئھ قدرت و نفوذ كوشید و بھ ویژه با باندھاي یز (گري كھ در راستاي تضعیف موقعیت اركان م لي و ن شوراي م مجلس 
در طول دوران نھضت ملي . مؤثري داشت كردند، ھمكاري نزدیك و ھا، قدرت استبدادي شاه فعالیت مي و تحكیم پایھ) پارلماني دولت

ً در اردوگاه حزاب، گروه شدن صنعت نفت اسدهللا علم را عمدتا فان ا یایي و مخال فل بریتان شاه، محا بار  شكل طرفداران در ھاي  ھا و ت
ھھ. بینیم مذھبي مي ملي و سالھاي د سین  لي در واپ سالمي و م ھاي ا حزاب و گروھ ھھ  1320 وي در میان ا یل د عد  1330و اوا بھ ب

 . كمترین نقش علم در نھضت ملي شدن صنعت نفت ایران باشد اي بدست نیامده است كھ بازگوي جایي نداشت و نشانھ

یران و  بھ دنبال تصویب قانون ملي ست شدن صنعت نفت ا غاز نخ كھ توطئھ آ مد مصدق  كتر مح شاه و وزیري د بار،  فل  ھاي در محا
طر  نزدیك بھ سیاست تجاوزكارانھ بریتانیا در ایران بر ضد دولت و ملت ایران افزایش بھ خا ھم  لم  سدهللا ع كرد، ا یدا  روز افزوني پ

ست توطئھ مشاركت در این گونھ اقدامات شد  آمیز بدستور مصدق نخ ید  بھ بیرجند تبع خارج از(وزیر  بھ  بود  قرار  تھ  شورتبعید  الب ك
تاي  دوران نخست  اسدهللا علم در تمام). شود اما دكتر مصدق بھ دالیلي از این امر چشم پوشید قوع كود سپس و  28وزیري مصدق و 

صدق  در تبعید شرق و جنوب شرقي 1332مرداد  شور(كشور بود و از ھمان منطقھ با مخالفان دولت م خارج از ك خل و  در ) در دا
 . بود ارتباط

یچ صدق از ھ لت م بر ضد دو ئھ  ھم از توط ستان  ستان و بلوچ قھ سی كھ در منط كرد ضمن این  گذار ن شي فرو تا و . كوش پس از كود
ستان و  بازگشت دوباره شاه و كودتاگران بھ قدرت، اسدهللا علم تبعیدگاھش را بھ قصد تھران ترك كرد و كماكان در ردیف نخست دو

بات دوره  خدمتگزاران یان انتخا فت و در جر قرار گر لت 18شاه  لس دخا كرد و مج سیاري  نارواي ب ھاي  بال    بھ دن كھ  گامي  ھن
سپھبد جاه وزیر كودتا، شاه بر آن شد هللا زاھدي نخست ھاي فضل نمایي قدرت ین  تا  او را بركنار كند، اسدهللا علم ا كرد  طلب را وادار 

ست سرعت پ ست بھ  ند نخ ترك ك سدهللا. وزیري را  سید ا قدرت ر بھ  ھدي  عزل زا پس از  كھ  عالء  سین  لت ح قش  در دو لم در ن ع
كھ . آنگونھ كھ دلخواه شاه بود بھ انجام رساند مجلس شوراي ملي را 19بسیارمھم وزیر كشور ظاھر شد تا انتخابات دوره  بود  ھم او 

یھ ساواك را تھ شكیل  شانھ الیحھ ت سین ن شتن واپ بر دا یان  كرده و در از م قدیم مجلس  ظام نیم و ت شروطیت ھاي ن ند م عات و ( ب مطبو
 . آني فروگذار نكرد...) ھا، مخالفان و منتقدان سیاسي و غیره  روزنامھ

بھ طیف اي از افراد نامتجانس سیاسي، بھ بعد مجموعھ 1320اسدهللا علم از اواسط دھھ  كھ  في  فرھنگي، نظامي و غیره را  ھاي مختل
مر  دادند، بھ سلك دوستان عالقھ نشان مي لف ع قاطع مخت كھ درم ساخت  شاه وارد  لوي و شخص  یم پھ ً رژ مآال خود و  فداران  و طر

شكیل او در سطوح مختلف با او ھمكاري و ھمفكري مي سیاسي ند او را ت ند و اعضاي با ند مي كرد ھھ . داد سط د گر  1330در اوا دی
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بھ  از علم بھ شخص شاه مي بندرت در میان رجال كشوري و لشكري كسي را نزدیكتر ھد  شناسیم كھ آمادگي داشت ھر آنچھ شاه بخوا
سیس حزب  شاه او را 1336بر ھمین اساس بود كھ در نخستین روزھاي سال . دلخواه او انجام دھد نحو مطلوب و مأمور تشكیل و تأ

شھریور  1336(اقبال  وزیري دكتر منوچھر مردم ساخت و او تا پایان دوران نخست سي ) 1339ـ  چارچوب دموكرا ھم را در  ین م ا
یان شاه و حام خواه  بات دل یان انتخا بروز افتضاح در جر بال  بھ دن كھ  گامي  سانید و ھن جام ر بھ ان ستم  خارجي آن  ستاني دوره بی تاب

كرده  گیري از رھبري حزب مردم شد، بھ مقتضاي مجلس مجبور بھ كناره بروز  شور  ماعي ك ـ اجت سي  صھ سیا كھ در عر تحوالتي 
طول. ھاي مھمتري بھ عھده او نھاده شد موقعیت متزلزل شاه در اریكھ قدرت مأموریت بود، در راستاي باز ھم حمایت از دوران  در 

اســدهللا علــم میــان شــاه و برخــي ) 1341 تــیر(و نــیز زمامـداري علـي امیــني ) 1339در ســال (وزیري شـریف امــامي  كوتــاه نخسـت
لتِ  بھ واسطھ گروھھاي سیاسي تأثیرگذار در مسائل آن روز كشور بال دو شاه در ق نده  گران كن بھ نوعي وضعیت ن گري پرداخت تا 

یان) امیني بھ ویژه علي( ستگي در م شكاف و چند د جاد  با ای شد و  بود بخ یان را بھ لت و دادن  و نیز آمریكای سي و دو ھاي سیا گروھ
خي از . امیني و دولت او را تضعیف كرده و از چشم آمریكائیان بیاندازد علي) البتھ فاقد ضمانت اجرایي(ھاي سیاسي  برخي وعده بر

ین . این پروژه بھ خدمت گرفت اعضاي درجھ اول جبھھ ملي و نیز خلیل ملكي از جملھ افرادي بودند كھ علم آنان را در رھبران و بد
شاه . رسید وزیري ترتیب علي امیني بھ پایان راه خود در عرصھ نخست كر  فادارترین نو دیگر تمام شرایط براي ارتقاء اسدهللا علم و

بحرانــي بــر مقــام  در یــك برھـھ بسـیار حســاس و 1342تــا اســفند  1341علــم از تــیر . وزیري آمــاده شــده بـود نخســت بــھ پســت مھـم
كھ بھ زودي نام انقالب سفید بر آن نھاده (پیشنھادي آنان را  وزیري تكیھ زد تا چنانكھ مطلوب آمریكائیان بود برنامھ اصالحات نخست

نھضت آزادي  در این میان گروھھایي نظیر جبھھ ملي و.  و مخالفان سیاسي حكومت را از پیش رو بردارد بھ مورد اجرا بگذارد) شد
ما و. ایران با سھولت بیشتري مقھور حكومت شدند فت عل مورد  اما جریان مخال با اصالحات  یني  مام خم ھبري ا حت ر روحانیون ت

بال آورد ھا و ددمنشي ھایي بس جدي مواجھ ساخت و سركوبگري چالش نظر شاه، دولت اسدهللا علم را با بھ دن شماري را  كھ  ھاي پر
فت تداوم یا ساناتي  با نو لم  لت ع مر دو ھاي ع ست. تا واپسین ماھ غاز نخ لم با آ مت  وزیري ع لت و حكو بر مجموعھ دو شاه  سیطره 

مور. نظیري یافت گسترش چشمگیر و كم بھ ا نھ علم را مجموعھ آگاھان  ھت  كابی ھت الزم ج قد وجا بدون صالحیت و فا فراد  اي از ا
برغم مخالفت برنامھ انقالب سفید در ھمین دوران آغاز. وزارت ارزیابي كرده آن را بھ تمسخر گرفتند كسب مقام سترده  شد و  ھاي گ

مي، در  من  6مرد شد و 1341بھ گزار  شھور بر ندوم م عاالن و  آن رفرا سیاري از ف شدن ب نداني  فان و ز بر مخال شار  سترش ف با گ
عروف  1342فروردین  2منتقدان سیاسي در  یام م سپس ق ست 1342خرداد  15كشتار مدرسھ فیضیھ و  شم  شاه. بھ وقوع پیو در ش

كرد طي نطقي در كرمان روحانیون را بھ دزدان، غارتگران و حیوانات نجس 1342خرداد  یني در . تشبیھ  مام خم شاه  13ا خرداد، 
 . را، انقالب سیاه خواند را مورد حملھ قرار داد و انقالب سفید وي

ند در پي این سخنراني اسدهللا علم دستور داد مراسم مذھبي و قرار دھ ھاجم  طي . سوگواري محرم را درشھرھاي قم و تھران مورد ت
ند 1342خرداد  14و  13روزھاي  ستگیر كرد شدگان. تعداد زیادي از وعاظ و روحانیون را د خي از دستگیر ند از  بر بارت بود : ع

ندق واحدي، مصطفي مرتضي مطھري، مكارم شیرازي، حسین غفاري، محمد تقي آبادي،  طباطبائي قمي، عباسعلي اسالمي، حسین خ
سـاوجي،  هللا واعظـي، احمـد حسـیني ھمـداني، علـي موحـد نژاد، فـرج اعتمـادزاده، عبـدالكریم ھاشـمي اصـغر عزالـدین زنجـاني، علي

 . محمد صدري عشري و سید  عیسي اھري، اثني حسن بكایي، محمد

صف  دستگیري این افراد دامنھ اعتراض و تظاھرات گسترش بیشتري یافت باالخص درتھران بھ دنبال دانشجویان دانشگاه تھران بھ 
كھ . پھلوي با روحانیون ھم صدا شدند معارضان پیوستھ و در مخالفت با دولت علم و رژیم خرداد،  ھاردھم  طي روز چ یب  بدین ترت

شد و. ق بود 1383محرم  11مصادف با  پا  لف بر شار مخت ھي از اق بل توج بھ طرفداري از  در شھر تھران تظاھرات قا شعارھایي 
گیري  اسدهللا علم نخست. سرداده شد امام خمیني و موضع وي در قبال دولت علم از سوي راھپیمایان وزیر احساس كرد كھ براي جلو

یك ست از تظاھرات تنھا  فان ا ھبر مخال ستگیري ر ھم د جود دارد و آن  حل و ستور نخست. راه  بھ د یب  شب  وزیر بدین ترت  15در 
یني را  كماندوھا و دیگر نیروھاي انتظامي مناطق مختلف شھر قم را محاصره 1342خرداد  مام خم كرده و در صبحگاه ھمان روز ا

 . زنداني ساختند دستگیر و بھ تھران بردند و در پادگان قصر

بھ خیابان خبر دستگیري امام در مدتي اندك در سراسر شھر قم پخش شد و بھ مردم  ً عظیمي از  تھ و  دنبال آن گروھھاي نسبتا ھا ریخ
پس  در تھران. در شھر قم شكل گرفت 1342خرداد  15بدین ترتیب قیام معروف . اعتراض كردند بھ دستگیري ایشان صلھ  نیز بالفا

ند و  ھا ھجوم از پخش خبر دستگیري امام خمیني اقشار مختلف مردم بھ خیابان سر داد ضد دولت  بر  شان و  آورده و شعارھایي لھ ای
قم. تھاجم تظاھركنندگان قرار گرفت برخي مراكز دولتي نیز مورد شھر  با  یم  شد بدین ترتیب تھران نیز در قیام ضد رژ در . ھمگام 

حدي . آمیز آن جستجو كرد قھر  آمده را در سركوب چنین شرایطي علم تنھا راه برخورد با بحران پیش باالخص اینكھ شورش فوق بھ 
 . داشتھ باشد تواند خطر سقوط رژیم را ھم بھ دنبال شد ھرگاه در اسرع وقت با آن مقابلھ نشود، مي مي گسترده شده بود كھ احساس

 : نویسد مي 1342خرداد  15تظاھركنندگان  وزیر با علینقي عالیخاني دربارة چگونگي برخورد اسدهللا علم نخست

یام « ساس ق ھاي ح لم در روز یت 15ع ستگي  خرداد فعال با مقام خ شت و  خود از  ناپذیري دا بود و  ماس  ستھ در ت ظامي پیو ھاي انت
یارویي كرد و بھ ھمھ مسئوالن ھشدار مي مناطق حساس شھر سركشي مي ھاي كالنتري براي رو خود را  ماده  داد  بزرگ آ شوبي  با آ
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ند مداد روز . كن كھ در با سان ھنگامی ین  ئن  5 (1342خرداد  15بھ ا لم ) 1963ژو شد ع غاز  ھران آ بازار ت طراف  ظاھرات در ا ت
شد كھ این  شھرباني وقت سپھبد نصیري تلفني دستور تیراندازي داد و در برابر تردید نصیري یادآور آمادگي كامل داشت و بھ رئیس 

بھ . درنگ براي او خواھد فرستاد بي دھد و نامة مؤید این دستور را نیز وزیر مي دستور را بھ عنوان نخست ساعتي  پس از  نیز  خود 
یك بود دفتر نصیري رفت و از نزد ضع روز  سئوالن. شاھد و شت و م بتي دا سیار مث ثر ب لم ا یت ع سردي و قاطع ین خون مي  ا انتظا

  1».سركوب كنند كنندگان را بھ شدت توانستند در چند ساعت بھ این غائلھ پایان دھند و تظاھر

عة  حدود ده سـال پـس از واق سدهللا علـم نـیز  ماه  15تاریخ  ، در42خرداد  15خود ا خاطرات دوران 1352آذر  یادآوري  ضمن   ،
 : دھد برخوردش با تظاھركنندگان را چنین شرح مي وزیري خود، جریان چگونگي نخست

ست خرداد و 15عرض كردم در جریانات « یس اغتشاش تھران و ایران كھ غالم نخ قت رئ كھ آن و شبد نصیري  جز ارت بودم   وزیر 
شدم چار  من نا ھت  بدین ج ند و  ً دست و پاي خود را گم كرده بود مام  نخست شھرباني بود بقیھ تقریبا ً ت با كرده و تقری ترك  وزیري را 

شوند روز را درشھرباني در ستاد عملیات باشم كھ ستپاچھ ن ھا د ند] شاه. [ این بھ : فرمود عھ  شدم چندین دف چار  قع نا ھم در آن مو من 
ند  نخست عرض كردم از. بھ اویسي كھ آن وقت فرمانده گارد بود بگویم مجبورید تیراندازي كنید شدت ھم گرفت تبي  وزیري دستور ك

ً بھ من مي ست گفتند باید و باز ھم ترسیدند و دائما كار كجا ین  شھ ا كار را . دید ری شھ  كھ ری ظامي ھیچ الزم نیست  كھ ن صورتي  در 
  2» .كند جستجو

قش  گیري درباره چگونگي ترین مرجع تصمیم ھرچند شاه در رأس ھرم قدرت عالي یان ن ین م برخورد با تظاھركنندگان بود، اما در ا
كھ . وزیر بر عھده داشت شخص اسدهللا علم نخست كلیدي را در سركوب تظاھركنندگان شت  یدي ندا بھ شاه ھر چند ترد ید  فت  با مخال

یات  روحانیون بھ نوعي پایان داده شود، و حتي گفتھ شده است كھ شاه بھ عنوان ندھي عمل ً فرما ظامي شخصا ھاي ن كل نیرو نده  فرما
ین خرداد را سركوب كرده 15سرلشكر پاكروان تحت دستورات مستقیم شاه قیام  را بر عھده داشتھ و افرادي نظیر ما ا ند، ا با  ا ظر،  ن

ست ھاي شخصي شاه، از سوي اغلب محققین مورد تردید واقع شده و نقش توجھ بھ ویژگي وزیر  اصلي سركوبگري بھ اسدهللا علم نخ
شواھد و. نسبت داده شده است ست با توجھ بھ  خیر در ظر ا فراوان ن  ً سبتا مي قراین ن ید و علم نخست تر  سركوبگر  نما ید   وزیر را با

شور  محمد داریوش ھمایون، كھ خود سالھا در دوران. خرداد دانست 15تظاھرات روزھاي قیام  قام ك عالي م رضا شاه از دولتمردان 
یان دادن محسوب مي لم در پا قاطع ع یام  شد، نقش  قرار مي 15بھ ق مورد تصدیق  جھ مي خرداد را  ھد و نتی گاه در آن  د كھ ھر گیرد 

جھ مي ھنگام سقوط موا طر  با خ لوي  یم پھ قل از  3. شد ثبات و قاطعیت شخص اسدهللا علم نبود چھ بسا رژ بھ ن نیز  شوكراس  یام  ویل
 : نویسد داند و مي خرداد را اسدهللا علم مي 15قیام  جعفر بھبھانیان متصدي امور مالي شاه مسئول اصلي كشتار

گفتھ بود مردم  در كنار علم بود بعدھا تعریف كرد كھ شاه بھ علم 1963مالي شاه بھ ھنگام اغتشاشات  جعفر بھبھانیان متصدي امور«
سئول. وزیرم علم پاسخ داده بود شما شاه ھستید و من نخست. را نكشد ساكت  من م مردم را  توانم  كھ ب قي  ھر طری بھ  ستم و  یت ھ امن

خورم مي. ھمچنان شاه خواھید بود اگر موفق شدم شما. خواھم كرد باز ھمچنان اگر شكست ب ید و  بھ دار بزن مرا  ید  ید  توان شاه خواھ
 » .بود

هللا امام خمیني رھبر قیام  انتقام كشي سخت از روحانیون اجازه دھد آیت شد اسدهللا علم بھ شاه توصیھ كرده بود كھ جھت حتي گفتھ مي
  4. نیز بالفاصلھ پس از دستگیري اعدام كند خرداد را 15

داده  هللا خمیني در چند روز آینده خبر آیت اي از احتمال اعدام حضرت مخالفین طي مصاحبھ اسدهللا علم ھمچنین براي مرعوب ساختن
شي. بود شریعتمداري و مرع ند  حاني مان ھبران رو ین بھ ھمین دلیل ر كھ از ا ند نجفي  خورده بود كان  سخت ت لم  سدهللا ع صاحبھ ا . م

بھ مجامع بین اي صورت دادند تا با تأسي بھ تالش گسترده  المللي و جھاني فجایعي را كھ در فضاي سیاسي ـ اجتماعي ایران حاكم بود 
 . گوش جھانیان برسانند و اسباب استخالص ایشان را فراھم سازند

یت كھ مأمور گامي  شد، ھن قي  تھ تل یان یاف لت پا لم در رأس دو سدهللا ع سفند  ا ید 1342 در ا صور كاند سنعلي من یم  ح با ت ھا  آمریكائی
ھاده  اش مأمور تشكیل كابینھ شد و اسدهللا علم مدت كوتاھي بعد بھ ویژه ریاست دانشگاه شیراز كھ بھ زودي نام دانشگاه پھلوي بر آن ن

دانشگاه تھران، دانشگاه پھلوي  در این مھم باقي مانده و تالش بسیاري انجام داد تا در رقابت با 1345تا آبان  او. شد، منصوب گردید
ھد ظیر. را، چنانكھ مطلوب شاه بود گسترش كمي و كیفي د شھریور  ن لي آن در بیر ك لم از د ستعفاي ع برغم ا كھ  مردم  یت  حزب اقل

بھ رغم  كماكان در تیول علم و طرفداران او باقي ماند، دانشگاه 1353اسفند  11فعالیت در  ، تا پایان دوران1339 ھم  پھلوي شیراز 
سین 1345گیري رسمي علم از ریاست آن در آبان  كناره كران  تا واپ ستان وھمف نترل او و دو حت ك ً ت مدتا لم ع سدهللا ع مر ا دوران ع

مالك و دارایي 1320علم از واپسین سالھاي دھھ . كرد  مي نزدیكش فعالیت ندان بر ا شاه و خا شخص  گار  ھاي  ً یاد مدتا كھ ع سلطنت 
ست مي غاز دوران رضاشاه بود، مدیریت و ریا پس از آ قط  ست كرد و ف مدیریت دوران نخ كار  گرفتن  توأم  با  كھ  بود  و  وزیري او 

ناره  ھدایت امالك و مستغالت ستقیم آن ك لوي از اداره م یاد پھ ید بن سازمان جد فر پھلوي و تأسیس  ین  شریف  گرفت و جع امامي در ا
سدهللا  انتصاب علم بھ مقام وزارت دربار شاھنشاھي كھ. مھم جانشین او شد فوذ ا قدرت و ن ید، اوج  طول انجام بھ  بیش از یازده سال 
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 . رود پھلوي بھ شمار مي علم در دوران سلطنت

سركوب قھر بحران الظاھر بر بسیاري از مشكالت و  در آن برھھ شاه علي میز مخالفت ھاي داخلي و خارجي خود پایان داده و با  ھا،  آ
لس و اي گونھ بھ لت، مج ھور اداره و  فزاینده در روش استبدادي و خودكامانھ حكومت گام نھاده و بھ ویژه دو یت را مق عھ حاكم مجمو

دوست دیرینھ و نوكر باوفا و مورد اعتمادش اسدهللا علم در رأس وزارت  در چنین شرایطي بود كھ حضور. خواستھ خود ساختھ بود
شاھي، بار شاھن گري نمي در ضوع دی بھ مو خود  خدوم  خاطر م ضایت  جز ر گري كھ  مان دی ھر ز یش از  شید، ب بر   اندی ست  توان

سیختگي طلبي جاه قل ھا و لجام گ كز ث عي مر بھ نو ند و  من بز شاه دا سي  صمیم ھاي سیا بار  گیري ت بھ وزارت در سي را  ھم سیا ھاي م
صادي، بر ھمین اساس ھم بود كھ بھ. منتقل سازد گي  سرعت تمام امور مھم سیاسي، اقت خارجي( فرھن یژه سیاست  ظامي و )بھ و ، ن

حل و فصل مي امنیتي ً در وزارت دربار  مدتا شاه ع شخص  شد از ھیأت دولت رخت بر بست و با محوریت شخص  یان  ین م و در ا
ماد مورد اعت تدرترین و  تا آن امیراسدهللا علم مق كھ  ساني  مان در دوران محمد ترین ك قام  ز شاه در آن م بار(رضا  قرار ) وزارت در

ً در رأس شد گرفتھ بود عمال شغول  مور م تق ا تق و ف بھ ر شور  جھ اول ك یب. بسیاري از مسائل كالن و در كھ  بدین ترت لم  سدهللا ع ا
جھ اول  كرد در شكل دادن بھ اعتماد شاه نسبت بھ او روندي روز افزون پیدا مي قش در گي و ن سي و فرھن بسیاري از مسائل مھم سیا

خارجي، و از سوي دیگر بسیاري از ھیأت اي بر عھده گرفت و تعیین كننده بزرگ  كاران  سفرا، پیمان خارجي،  دالالن  ھاي نمایندگي 
ستمداران درجـھ اول كشـور نان، سیا سلحھ، تجـار و بازرگا ھا ا شتند در  ھاي مختلـف جھـان و دھ كھ قصـد دا ساني  نمونـھ دیگـراز ك

لت  خواستھ مجموعھ حاكمیت پھلوي بھ نوایي رسیده و یأت دو بھ ھ نھ  شود  شاه روبرو  شخص  ھایشان بھ سرعت با اقبال حكومت و 
ً و بدون ھیچگونھ واسطھ بلكھ سدهللا علم مستقیما میر ا شخص ا  ً مدتا بار و ع بھ وزارت در عھ مي اي  بار مراج كھ در  وزیر در ند  كرد

شاه  سوي او دستور موافقت و یا رد صادر مي موارد بسیاري بدون رجوع و اطالع بھ شخص شاه، از ناي او  شد و یا با شفاعت و تم
فت مي ھاي با خواست یا مخال قت و  سیاري مواف كھ. كرد مشروع و یا غیر اصولي ریز و كالن ب لم  سدهللا ع بار  ا در رأس وزارت در

قدمات و سخت مبسوط ید م یان تمھ بود در جر شاه  شن الید و مورد اعتماد  سم و ج مترین مرا خي از مھ گزاري بر گار  بر ھاي آن روز
فرح شاه و  گذاري  بان  نظیر جشنھاي تاج شن1346در آ ھر  2500ھاي  ، ج شاھي در م سال 1350سالھ شاھن جاھمین  شنھاي پن  و ج

كھ در. اي ایفا كرد نقش درجھ اول و تعیین كننده 1355شاھنشاھي پھلوي در سال  یز و  علم  كارگزاران ر مردان و  جال، دولت یان ر م
ھي بل توج فداران قا ستان و طر مت دو بال  كالن حكو گاتنگي را دن نھ و تن بت دیری مت رقا جال حكو مترین ر خي از مھ با بر شت،  دا

گذار نمي كرد و از مي شاه فرو یدا. كرد ھرگونھ فرصتي جھت از اعتبار انداختن آنان در نزد  ھر  نخست  ھو كتر منوچ قت و د وزیر و
بھ  تالش مي علم ھمواره. شدند اقبال از جملھ این افراد محسوب مي سبت  كرد چنین بنمایاند كھ بیش از ھر دولتمرد و رجال حكومتي ن

یراد وارد مي شخص شاه و یدا و دولت او ا بھ ھو مواره  یژه ھ بھ و فاداري دارد و  ندانم ساخت رژیم پھلوي و با  خود   كاري كھ  ھاي 
قرار مي مت  یش روي حكو شكالتي را پ لوه م صطالح ج بھ ا ھد و  نگ  د شور را كمر مردم ك یان  شاه در م شخص  نھ  قدامات داھیا ا

سیاري از اسدهللا علم بھ ویژه. كند مي شت و ب كي دا ست با سفراي وقت بریتانیا و آمریكا در ایران روابط بسیار نزدی نان از  خوا ھاي آ
بوع ھاي مت با دولت خود  حكومت ایران و دیگر مسائل فیمابین حكومت ایران  بھ  لي  صورت عم لم و وزارت دربار  نان از طریق ع آ

 . شد گرفتھ و حل و فصل مي

فتي بخش سائل ن بھ م تال  حوالت مب بل و ت پك،  قابل توجھي از مذاكرات و گفت و گوھا، تقاضاھاي متقا با اعضاي او یران  مت ا حكو
جام شركت لم ان سطگي ع طرح خواست مي ھاي نفتي و خریداران نفت از طریق وا ھت  یدا ج لت ھو سئول در دو ھاي  شد و وزراي م

شاه  شدند تا از طریق وزیر ھاي خود بناچار یكسره راھي وزارت دربار مي عملكرد و فعالیت خود و یا پاسخگویي پیرامون با  بار  در
ھم  ھاي مالقات و یا گزارشات خود را تقدیم كنند و نیز دستورات و توصیھ مت  كارگزاران حكو الزم را بشنوند و كساني از رجال و 

با وزراء خود نارضایتي و شكایت داشتند و یا در عرصھ رقابت كھ از حوزه خدمت و یا فعالیت ست ھاي دروني و شخصي  وزیر  نخ
بار و دیگر حكومتگران خود را نیازمند یاري و كمك مي ھي وزارت در نان چاره مي دیدند، را یت آ بود موقع براي بھ تا  شي  شدند  اندی

 . شود

قوام اسدهللا علم ھمانگونھ كھ تاج  با ملك شاه  كم اجبار رضا بھ ح قع  شانھ و در وا ختر قوام  خود نیز معترف است مصلحت اندی لك  د الم
بر  اما چنانكھ باز ھم از البالي نوشتھ. ناز بود ھاي رودابھ و شیرازي ازدواج كرد و حاصل این ازدواج ھم دو دختر بنام ھاي خود او 

گو گاه روابط آید ھیچ مي خانوادگي در  گرم و دلنشیني با ھمسر خود نداشت و ھمواره میان آن دو بھ اصطالح شكرآب و ب ھاي  ومگو
سر  مربوط مي این اوضاع بھ ویژه بھ خصایل فردي و اخالقي علم. جریان بود بھ ھم فاداري  بھ و ید  خود را مق ً ھیچگاه  شد كھ تقریبا

فت فساد و بي اش نشناخت و قانوني تداوم یا كان  مر كما سین دوران ع تا واپ قي او  باري اخال ند و كھ. ب جایي  تاج  تا  بار ملك یك  حتي 
ھم وفایي ھمسرش جھت رھایي از قید بي شي  تاد ھاي شوھر بھ فكر خودك شكایت. اف ضات و  بھ اعترا گاه  ما علم ھیچ سرش  ا ھاي ھم

كرد نایي ن ستا. اعت ین را صاب در ا پس از انت یژه  بھ و فراھم آورده و  عب را  ھو و ل قدمات مجالس ل ھم م شاه  شخص  براي  لم  بھ  ع
شوقھ بار مع كھ وزارت در جایي  تا  ساخت؛  خدومش  قدیم م سیاري را ت خارجي ب ني و  ھم  ھاي ایرا شاه  سر  لوي ھم فرح پھ شخص 

باره . شكایت داشت ھمواره در این باره علم را مالقات كرده از او گلھ و خود در نھ  خاطرات خصوصي و محرما جاي  علم در جاي 
. و مبسوطي كرده است ھاي مشتركش با شاه و اعتراضات ھمسر خود و شخص فرح در این باره اشارات آشكار الواطي بھ اصطالح

سال  شاید مھمترین اقدام اسدهللا علم در طول دوران طوالني وزارت كھ از  ً منظم خاطرات روزانھ بود   1347دربارش، تدوین تقریبا
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سال  تا واپسین ماھھاي مرش در  فت 1356ع بر بخش. تداوم یا سمت ھر چند  تاكنون ق كھ  خاطرات  ین  چاپ و  ھایي از ا اعظم آن 
یت  تر و ملموس  شناخت عمیق منتشر شده است، نقدھایي وارد است، با این احوال و دالیل عدیده براي لوي از اھم تر مسائل دوران پھ

 . است و اعتباردرجھ اولي برخوردار

سوب مي اسدهللا علم از ثروتمند شتھ ارزش دارایي شد و ترین رجال و دولتمردان آن روزگار مح مالك و دا بھ میلیون ھا و ا ھا  ھاي او 
ست خاطرات خود شاكر است كھ بھ یمن حكومت محمد او بارھا در. رسید دالر مي تھ ا ضمن . رضا شاه بھ ثروت سرشاري دست یاف

یف  ھاي این كھ خانواده علم در بیرجند و در سیستان و بلوچستان امالك و دارایي سدهللا علم را در رد خود ا ین  كھ ا پرشماري داشتند 
 . داد مكنت كشور قرار مي بزرگترین مالكان و صاحبان ثروت و

ستان ھمزمان با مشاغل رسمي، اسدهللا علم در ھیأت امناھاي شي، بیمار گي و ورز ھا و  ھا، انجمن دانشگاه، مجموعھ و سازمان فرھن
شان غیر و عضویت عداد ن شت و ت ھان  دا شورھاي ج گر ك مات دی شاه و مقا یافتي او از  ً ( ھاي در مدتا طا  كھ ع سي اع بھ دالیل سیا

 . شد بھ دھھا مورد بالغ مي) شد مي

ھھ  كھ نشان مي شواھد و قرایني وجود داشت بار 1350داد اسدهللا علم از اوایل د شنده و مرگ ماري ك بھ بی تدریج  فاوي  بھ  سرطان لن
سرطان  1355از حدود سال   اما این بیماري در آغاز پیشرفتي كند داشت و فقط. مبتال شده است) خون( فت  كھ علم دریا بود  عد  بھ ب

ستره فعالیت. برد و پیكر او را زایل كرده از میان مي رشد كرده و در جسم او بھ سرعت جان تدریج از گ بھ  یل  خود  ھاي بھ ھمین دل
یافتن ماري و  گیري بی ھت پی شور ج خارج از ك فت در وزارت دربار كاست و مسافرتھاي او بھ  فزایش یا جھ ا مالي معال ما . راه احت ا

نده بیماري بدخیم و عالج داد كھ او دچار  شواھد و قراین موجود نشان مي كھ در آی ھد ناپذیري است  پایش درخوا ندان دور از  نھ چ  اي 
لم  استعفایش را از وزارت دربار 1356بر ھمین اساس ھم بود كھ بناچار در مرداد . آورد بھ ع یدي  گر ام كھ دی تقدیم شاه كرد و شاه 

سپرده  ھویدا را كھ جاي خود رادر پست دیرپاي نخست نداشت، استعفاي او را پذیرفتھ و امیرعباس وزیري بھ د كتر جمشید آموزگار 
شور و  دقیق ھر چند علم در واپسین سال و ماھھاي عمر خود بھ احساس و شناخت. جاگزین او ساخت بود، تري از اوضاع بحراني ك

 . آن را نیافت كھ شاھد فروپاشي نھایي رژیم پھلوي باشد تزلزل موقعیت رژیم پھلوي دست یافتھ بود، اما مجال

ید 1356دوم سال  علم كھ مدتي از شش ماھھ ند گذران پذیرش. را در زادگاھش بیرج یان نا ماري پا عود بی خاطر  بھ  ھي  و  چار را بنا
ً در روز جمعـھ  تا بود، نھای كا شـده  یورك 1357فروردین  25آمری شھر نیو شت و در  در  قبره  27درگذ سال در م فروردین ھمـان 

ماد. شد خانوادگي خود در شھر مشھد بھ خاك سپرده مام با مرگ علم شاه بدون تردید وفادارترین و مورد اعت جال ت كران و ر  ترین نو
سابق37دوران حكومت  سفیر  یت  سردنیس را مرگ علم  پس از  خود را از دست داد و  سخت  سالھ  قدان او را  ھران ف یا در ت بریتان

بط سوي  تأسفبار توصیف كرده و از خدمات او در روا مل آورد و از  بھ ع یل  ھران تجل سفارت او در ت ستان در دوران  یران و انگل ا
سیاسي مجموعھ حاكمیت پھلوي را  با این احوال روند رو بھ گسترش بحران. دربار ھم مجالس ترحیمي بھ یاد او برگزار شد وزارت

 . سال سن داشت 58اسدهللا علم ھنگام مرگ حدود . تلقي كند گرفتارتر از آني ساختھ بود كھ موضوع مرگ علم را جدي
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