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اﺑﺮاھﯿﻢ و اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
http://www.irdc.ir/fa/content/16514/default.aspx

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﭘﺪر اﻣﯿﺮ اﺳﺪاﷲ ﻟﻘﺐ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﯿﺮی ﻗﺎﺋﻨﺎت در زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر از ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش اﻣﯿﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادش
ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﻜﯽ داﺷﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﺧﺎك
اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﻜﺎری ﻣﯽ ﻛﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎی  ١٢٩٩اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ در ﺳﺮﻛﻮﺑﯽ ﻗﯿﺎم ﻛﻠﻨﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﭘﺴﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰدﯾﻜﯽ او ﺑﻪ دوﻟﺘﮫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺿﺎﺧﺎن
ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ او اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ دﻗﯿﻘﺎ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد در زﻣﺎن وﻟﯿﻌﮫﺪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺳﻌﯽ ﻛﺮد ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﻮد و ﺑﺎ او رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻜﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﮔﺰارﺷﮫﺎ را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪاد.

ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﭘﺪر اﻣﯿﺮ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﻟﻘﺐ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ را ﺑﻪ
ھﻤﺮاه اﻣﯿﺮی ﻗﺎﺋﻨﺎت در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر از ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش اﻣﯿﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادش ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﻜﯽ داﺷﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﺧﺎك اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﻜﺎری ﻣﯽ ﻛﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎی  ١٢٩٩اﻣﯿﺮ
ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ در ﺳﺮﻛﻮﺑﯽ ﻗﯿﺎم ﻛﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﭘﺴﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰدﯾﻜﯽ او
ﺑﻪ دوﻟﺘﮫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺷﺪ.
ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺴﺮش اﺳﺪاﷲ ،او را ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آورد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ را
در اروﭘﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻛﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻧﺸﺪ ،وﻟﯿﻜﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ در ﺗﮫﺮان و ﺧﺪﻣﺖ او در درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی اول ﺷﺪ .اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ﺑﻪ
وزارت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ اول ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﻌﺪ از وﻗﺎﯾﻊ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد.
ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ١٣٢٣در ھﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ
از ﻣﺮگ اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ١٣٢٣اداره اﻣﻼك وﺳﯿﻊ وی در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش اﺳﺪاﷲ رﺳﯿﺪ.

اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ
اﺳﺪاﷲ ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه  ٣ﺧﻮاھﺮ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد در ﺳﺎل  ١٢٩٨ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی ﻛﺮج ﻧﻤﻮد .در
ﺳﺎل  ١٣١٨و در ﺳﻦ  ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﺗﺎج ﻗﻮام دﺧﺘﺮ ﻗﻮام اﻟﻤﻠﻚ ﺷﯿﺮازی ازدواج ﻛﺮد .ﻋﻠﻢ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی ﻛﺮج در ﺳﺎل  ١٣٢١ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
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ﻋﻠﻢ و ﺷﺎه:
اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ دﻗﯿﻘﺎ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد در زﻣﺎن وﻟﯿﻌﮫﺪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻌﯽ ﻛﺮد ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
وی ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﻮد و ﺑﺎ او رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻛﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻼش را ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﺪ و در ھﺮ ﺳﻔﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻜﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﮔﺰارﺷﮫﺎ را
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪاد.
ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﻮد ﻛﻪ وی ﻗﺴﻤﺘﮫﺎﯾﯽ از وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎه اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ »آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻓﻀﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﻦ ھﻤﻪ ﺗﺮﻗﯿﺎﺗﻢ را ﻣﺪﯾﻮن اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺎھﻨﺸﺎه آرﯾﺎ ﻣﮫﺮ ھﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺑﺰرگ و وﻟﯿﻌﮫﺪ او و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺜﺎر ﺟﺎﻧﺘﺎن و ﺟﺎن ﻧﺜﺎری وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«)ﻃﻠﻮﻋﯽ(۶٣٣:١٣٧۶،
ﺳﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺎزی ﻗﺪرت در
درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد »در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺷﮫﺒﺎﻧﻮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ وزﯾﺮ درﺑﺎر
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ«)ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ( ۵٢:١٣۶٣ ،
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻢ و ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ»:ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدی زﯾﺮك و ﻛﺎردان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﮫﺒﺎﻧﻮ ﺗﻨﮫﺎ
ﻛﺴﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ آزاداﻧﻪ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﺎ ﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮ
او را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .او ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﻛﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ روﺣﯿﺎت ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻛﻪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از آن ﺑﮫﺮه ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﻣﺮدی ﺟﺪی و ﺧﺸﻦ و ﮔﺎه ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ و داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺎﻓﺖ)«.ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ(۵٢:١٣۶٣ ،

ﻋﻠﻢ و اﻧﮕﻠﯿﺲ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاھﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﯿﭻ ﺷﻜﯽ در اﻧﮕﻠﻮﻓﯿﻞ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺳﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻧﮕﺎه
ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ دارد و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان رﺑﻂ ﻣﯿﺪھﺪ و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺨﺼﯽ ﻛﻪ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﺪ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ»:ﺧﺎﻧﻮاده او ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ و راﺑﻄﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻛﺮﻣﺂﺑﯽ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن دوﺳﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ«)ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ(۵٢:١٣۶٣،
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ھﺎ ﭼﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ».ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ دوﺳﺘﯽ و راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدم و در
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻪ اول درﺑﺎره اوﺿﺎع اﯾﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻛﻪ ﻣﯿﻜﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ او
ﻣﺪﯾﻮن ھﺴﺘﻢ .اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮﯾﺎت او ھﻤﯿﺸﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮد«)ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ( ۵٣:١٣۶٣،
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان درك ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﻜﻪ رﺳﻤﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرت اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻪ اوﻟﯽ درﺑﺎره اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﯾﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪھﺪ و ﯾﻚ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮن
وی ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎﺧﯿﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ؟
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ورود اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٢۴ﻗﻮام
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ را ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دوﺳﺘﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ » ،و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻛﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ«)ﻃﻠﻮﻋﯽ( ۴۴٣ :١٣٧۶ ،

ﻋﻠﻢ و وزارت:
اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٢٨و در ﺳﻦ  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ وزارت رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل وی در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﺎﻋﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺪ در زﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﺎورزی ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد ﻛﻪ وی اﯾﻦ
ﭘﺴﺖ را در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد .ﻋﻠﻢ در اﺑﺘﺪا در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ رزم آرا ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ رزم آرا ﺑﺎ اﺻﺮار
ﻓﺮاوان ﺷﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﻛﺎر در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن رزم آرا در  ١۶اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٢٩و
ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،ﺗﺴﻠﺴﻞ وزارت ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و او دﯾﮕﺮ در دوﻟﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﻢ از
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺤﺎرم ﺷﺎه ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﭘﮫﻠﻮی ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺼﺪق ﻛﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﻜﻼت دوﻟﺖ ﺧﻮد و ﻛﺸﻮر را درﺑﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻛﺎت درﺑﺎرﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﺎس ﺑﻮد .ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﺼﺪق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﯿﺮ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .ﻣﺼﺪق ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ
ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻛﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﻮﻛﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻢ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی داﺷﺖ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺪاﷲ
ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده و او را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻛﺮد.

ﻋﻠﻢ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق:
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ،ﻋﻠﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﻚ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻼك ﭘﮫﻠﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ» .از
اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻋﻠﻢ ﯾﻜﯽ از ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺣﺴﺎس اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎه ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﻜﻪ ﺷﻐﻞ رﺳﻤﯽ او ﭼﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن وزارت درﺑﺎر او ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ« )ﻃﻠﻮﻋﯽ( ۴۵١:١٣٧۶،
در ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٣۴ﻋﻠﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻊ وزرا ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﻋﻼ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٣۶و ﭘﺲ از
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دو ﺣﺰﺑﯽ در اﯾﺮان و ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺰاب ﻣﺮدم و ﻣﻠﯿﻮن ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﻇﺎھﺮا
اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد.

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻋﻠﻢ:
اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ در روز  ٢۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۴١ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی دﻛﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺪت
 ٢٠ﻣﺎه ﻋﮫﺪه دار اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد.
ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٣٩در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺴﺘﻢ رخ داد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی دﻛﺘﺮ
اﻗﺒﺎل از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺷﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ
رﺳﯿﺪ ﺗﺎ  ١۴ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ.
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺷﺎه در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ١٣۴١ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻔﺮی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ و ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻛﻨﺪی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﻜﺎ
اﻋﺘﻤﺎد او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮد و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﻛﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ھﺎ از اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ
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زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻣﻄﯿﻊ اواﻣﺮ و ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه
ﺳﺎل  ١٣۴١ﻛﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر از ﺑﻮدﺟﻪ ارﺗﺶ ﺑﻜﺎھﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ و ﺷﺎه اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻠﻢ را ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ  ۴٣ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ)«.ﻃﻠﻮﻋﯽ( ۴۵٣:١٣٧۶،
ﯾﻜﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻋﻠﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارای
ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻮد ،اوﻻ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن از ﺷﺮاﯾﻂ رای دھﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻜﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻛﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻜﺮد اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رای
ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ در  ١۵ﻣﮫﺮ  ١٣۴١اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ و در روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در  ١۶ﻣﮫﺮ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﻚ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در روز  ١٧ﻣﮫﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ درﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻣﺎم و ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در روز
 ١٠آذر  ١٣۴١در ﺟﺮاﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ در زﻣﺎن ﺻﺪارت ﻋﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺎه از اﻣﺎم در ﻗﻀﯿﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ در دی
ﻣﺎه  ١٣۴١ﺑﺤﺚ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دارای اﺻﻮل ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد ﻛﻪ در روز  ۶ﺑﮫﻤﻦ  ١٣۴١ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎم از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و در  ٢ﺑﮫﻤﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻛﺮدﻧﺪﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،رﻓﺮاﻧﺪوم
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه و روﺣﺎﻧﯿﺖ )ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم( ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادن
ﺣﻖ رای ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻧﮫﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۴١ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻋﻠﻢ ،ﻧﻄﻖ اھﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﻋﻼم ﻋﺰای
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻋﯿﺪ ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ در ﻗﻢ و ...روی ﻣﯿﺪھﺪ ﻛﻪ ذﻛﺮ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل
ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ)ﻛﻪ در راس آن ﻋﻠﻢ ﻗﺮار
داﺷﺖ( و ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﺸﺎن در  ١٣ﺧﺮداد  ١٣۴٢ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻣﺎم ،ﻋﻠﻢ در روز  ١۴ﺧﺮداد ﻣﺎوﻗﻊ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم را ﺑﻪ
ﺷﺎه داد .ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم ،ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای زدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد  ١٣۴٢ﺷﺪ.
ﺳﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ در وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣۴٢اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯿﻜﻨﺪ» او ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺳﻄﻮح
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﻮده و در دوران ﺷﻮرش در ﺑﺎزار ﺗﮫﺮان)ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻮادث ﺧﺮداد  ١٣۴٢اﺳﺖ(ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻋﻠﻢ ﺷﺨﺼﺎ
دﺳﺘﻮر ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم را ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺧﻮد او در ﺳﺎل  ١٩٧۵ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﺣﻮادث آن زﻣﺎن ،ﺿﻤﻦ
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ«)ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ( ۵٢:١٣۶٣ ،

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی:
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻜﻢ در ﻣﮫﺮﻣﺎه  ١٣۴٢دﯾﮕﺮ ﻇﺎھﺮا وﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در آذر  ١٣۴٢ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻜﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
دﺑﯿﺮ ﻛﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺰب ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
آﻣﺮﯾﻜﺎ روی ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ،زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻛﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻠﻢ در روز ﺷﻨﺒﻪ ١٧
اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۴٢از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ھﻤﺎن روز دوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻠﻢ:
ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﭘﺲ از رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز،
وی در آذر  ١٣۴۵ﺑﻪ وزارت درﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻠﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۵۶ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و از ھﻤﺎن ﺟﺎ و در ﭘﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﺎه ،از وزارت درﺑﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .ﻋﻠﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ٢۶
ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٧در ﺳﻦ  ۵٩ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
.١ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(١٣٧۶ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی از ﻓﺮوﻏﯽ ﺗﺎ ﻓﺮدوﺳﺖ .ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ
.٢ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد) .(١٣٨٣ﭼﮫﺮه واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻢ .ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ
.٣ﺳﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ).(١٣۶٣ﻏﺮور و ﺳﻘﻮط .ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ راﺳﺘﯿﻦ .ﺗﮫﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ھﻔﺘﻪ
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