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ﺧﺎن ﺧﻮن ﺧﻮار ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ ﻧﻄﻘﮫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﻢ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻋﻘﯿﺪه
داﺷﺖ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺰﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺷﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
"اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای؟ و ﻋﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد :ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ"و اﻓﺰوده ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو
ﺷﻮد ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

از ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮزھﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺼﻮر
دوﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ) ٧۵۴-٧٧۵ﻣﯿﻼدی( ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻧﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﺎزم ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﻮرش در
اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺮد .ﺧﺎزم و ﻃﺎﯾﻔﻪاش ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،در ﻗﮫﺴﺘﺎن واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮد او و اﻋﻘﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻨﺎت ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮫﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﺳﻪ ﺗﻦ از رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺎم اﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ﺧﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺎﺧﻪای از اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮫﺎد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺎم ﺧﺰﯾﻤﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﺪر اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ )(١٨٨١-١٩۴۴در ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮادرش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﻦﺗﺮ از او ﺑﻮد .وی از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﻟﻘﺐ ﺷﻮﮐﺖاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ در اوان
ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎھﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﺑﺎ ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ.

ھﺮ ﺳﻪ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﻧﺎم داﺷﺖ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺳﻮم آن
زﻣﺎن ﺑﻮد – داﺷﺘﻨﺪ(١).

ﻋﻠﻢ در ﻣﺎه اوت ) ١٩١٩ﻣﺮداد  (١٢٩٨ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .دوران ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪ.
در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺧﻠﻊ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﺎﺟﮕﺬاری رﺿﺎه ﺷﺎه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮫﻠﻮی ﮔﺮدﯾﺪ .رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﯿﻊ ﻧﻮﺳﺎزی آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺛﺮات زﯾﺎدی در اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺪر ﻋﻠﻢ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ
رﺿﺎﺷﺎه از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وی ﭘﺪر ﻋﻠﻢ در ﺗﮫﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و اداره اﻣﻼک وﺳﯿﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮش واﮔﺬار ﮐﺮد .ﭘﺎداش وﻓﺎداری ﺷﻮﮐﺖاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس و ﺳﭙﺲ وزارت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد .او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺖ.

رﺿﺎﺷﺎه دو ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام آﻧﮫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﻮد .ﺑﺎر اول ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻋﻠﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺮش را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ وﻟﯽ رﺿﺎﺷﺎه اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ در
داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎر دوم رﺿﺎﺷﺎه دﺳﺘﻮر داد ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺘﺎج دﺧﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻮام
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)ﻗﻮاماﻟﻤﻠﮏ ﺷﯿﺮازی( ازدواج ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺟﺎری را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا
ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﻗﻮام ﺑﺎ اﺷﺮف دﺧﺘﺮ رﺿﺎﺷﺎه ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﻢ و ﻣﻠﮑﺘﺎج ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻧﺪ و در
ﭘﺎﯾﯿﺰ  (١٣١٨) ١٩٣٩ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ زن و ﺷﻮھﺮ ﺟﻮان در ﮐﺮج اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ .او ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﺴﺮ ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻼ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ھﻔﺘﻪ را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮫﻠﻮی
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی – وﻟﯿﻌﮫﺪ – آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.

رﺿﺎﺷﺎه از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ از آﻟﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮروی و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮش از ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ و رواﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎھﺪﺧﺖ
اﺷﺮف ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺪرش ﺧﻼص ﺷﺪه ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ازدواج ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﻮام
را ﺑﺮ ھﻢ زد و از او ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻢ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺷﺎه ﺟﻮان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﯽ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺐ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﻗﺪرت را در آن اﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﮫﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ و زﯾﺮک – ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاماﻟﻤﻠﮏ ﺷﯿﺮازی
ﻧﺪاﺷﺖ – ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ را در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻠﻢ دراز ﮐﺮد .وی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻢ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻧﻔﻮذی در اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻋﻠﻢ را ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻮد و  ٢٧ﺳﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎل ١٣٢۵
رواﺑﻄﺶ را ﺑﺎ درﺑﺎر از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﻢ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ دوﺳﺘﯽ ﺷﺎه را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ھﯿﭻ
ﻧﻔﻮذی در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اھﺮﻣﮫﺎی ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ  ١۵ﺑﮫﻤﻦ  ١٣٢٧و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﮐﻨﺎری وزﯾﺮان
ﺳﺎﻟﺨﻮرده )ﮐﻪ ﺑﻪ او اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ( و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻧﮫﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ١٣٢٩اﺑﺘﺪا وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﭙﺲ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ (٢) .اﻣﺎ ﺗﺮور ﺳﭙﮫﺒﺪ
رزمآرا در اﺳﻔﻨﺪ آن ﺳﺎل ،ﺗﺮﻗﯽ او را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق رھﺒﺮ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺷﺎه از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﺷﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺧﯿﺎل آن را در ﺳﺮ
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد .از آن ﭘﺲ او ﻗﺪرت را در دﺳﺘﮫﺎﯾﺶ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮد و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﻓﺮادی را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ درﺑﺎره
ﻣﺤﺴﻨﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻮی)،ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ھﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ؛ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ (.ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ درﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮد .وی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٣٢ﺗﺎ  ١٣۴١ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در درﺑﺎر و دوﻟﺖ اﺣﺮاز ﮐﺮد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه در  ١٣٣۶ﺣﺰب ﻣﺮدم را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻗﻼﺑﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺷﺎه را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد.

٢

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………

از اواﺧﺮ دھﻪ  ١٩۵٠ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزهای در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٣٧ﺑﺸﺪت رو ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻧﮫﺎد .ﺳﻮء اداره اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی،ﮐﺴﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺗﻮرم ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد – ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ١٣٣٧ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،آﺷﻮﺑﮫﺎی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اوﺿﺎع ﺑﯽﺛﺒﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺷﺮف ﺳﻘﻮط اﺳﺖ .ﺷﺎه در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل وام ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از رژﯾﻢ او ﮔﺮدﯾﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وی ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد
ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آورد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ
ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ داراﺋﯽ و ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﻮد.

ﺷﺎه ﺑﻪ اﻣﯿﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ او را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .اﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ
ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ آن از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻼﮐﺎن و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎه ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ را
ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﻣﯿﻨﯽ از آن ﭘﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻐﺎﯾﺮت
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وزﯾﺮان اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺟﻨﮓ ﮐﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮف
ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ،ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺴﺖھﺎی وزارت ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮب اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﺴﻦ
ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ.
ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﺗﻮدهھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ھﻨﻮز ﺷﺎه ﺑﻪ اﻣﯿﻨﯽ و ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .دﺧﺎﻟﺖھﺎی او در اﻣﻮر ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪه
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻣﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﭼﮫﺎرده ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ارﺗﺶ در  ١۶ﺗﯿﺮ  ١٣۴١ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و روز ﺑﻌﺪ
اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﺷﺎه ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻋﻠﻢ دو ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد :ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی
روزاﻓﺰون ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان "اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ" ﯾﺎ "اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﺮدم" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﻤﺖ وزارت ﮐﺸﺎورزی اﺑﻘﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم از ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی وی ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﺷﺎه ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺷﺶ ﻣﺎده
اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را اﻋﻼم ﮐﺮد ،دوﻟﺖ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ در  ۶ﺑﮫﻤﻦ  ١٣۴١ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎﻃﺒﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ھﻮاداران ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﻼﮐﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﻠﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم داده و اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد .وی
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎه ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻨﺼﻮب و از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻋﻠﻢ ھﻨﮕﺎم
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﻟﯿﻞ آن را ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن آن اﻓﺰود" :ﻻﺑﺪ ھﻤﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را ﺑﺎ
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ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻼک ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد،ﺷﺨﺺ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ" )(٣

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از ﺷﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد در درون رژﯾﻢ ﺧﻼص ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎرج از رژﯾﻢ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽﮐﺮد .در اواﯾﻞ  ١٣۴٢ﺷﻮرش ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻓﺎرس ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﺷﻮرش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ آﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺸﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ در ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی او اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد؛اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ ﻧﻄﻘﮫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﻢ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻋﻘﯿﺪه
داﺷﺖ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺰﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺷﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
"اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای؟ و ﻋﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد :ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ"و اﻓﺰوده ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو
ﺷﻮد ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد (۴) .ﺷﺎه ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس از ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد،
ﻟﺤﻈﻪای وﻗﺖ را ﺗﻠﻒ ﻧﮑﺮد و ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻢ ﻗﺮار داد (۵) .روﯾﺎروﯾﯽ در  ١۵ﺧﺮداد
 ١٣۴٢ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﯿﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﯿﭻ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪای ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم "اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ" ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ دوره ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ
را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن راه ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﺮدی،آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺷﺎه ھﻤﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎه در رأس ھﺮم ﻗﺪرت
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و زﯾﺮ دﺳﺖ او ﯾﮏ ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آن ﺳﮫﻤﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎه ﻋﻠﻢ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻘﺸﻪھﺎی آﯾﻨﺪهاش ﻗﺮار
داد و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر رھﺒﺮ ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ در  ١۶اﺳﻔﻨﺪ ١٣۴٢
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻤﺘﺮ از دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی داﺷﺖ و ﺷﺎه ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد
در آﯾﻨﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺪرش ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻃﻮل دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻤﺖ
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد،ھﻤﭽﻨﺎن در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل
 ١٣۴۵ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ وزارت درﺑﺎر را ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮد.

رواﺑﻂ ﺷﺎه و ﻋﻠﻢ
ﺷﺎه وﻋﻠﻢ ھﻢ ﺳﻦ و ھﻢ ﻗﺪ و ﻗﻮاره ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ورزش و زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﺮأت و
ﺷﮫﺎﻣﺖ ﻋﻠﻢ در ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

ﺷﺎه در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﺮ
ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﺪی داد ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ و او ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﺎه ﻧﺒﻮد دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزش ارﺿﺎء ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ:
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ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻌﺎف ﺳﺎزد(۶).

ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ دورﻧﻤﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺷﺎه از ﺧﻮدش ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ و از زﯾﺮ ﺑﺎر
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻃﻔﺮه ﺑﺮود .در دوران ﺟﻮاﻧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﯾﺎ اﻓﺴﺮان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ رزمآرا و
زاھﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺎه
اﻓﺮاد ﺧﻮدش را ﺳﺮ ﮐﺎر آورد ـ ﻧﻈﯿﺮ دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل و ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ـ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺷﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﻢ ھﻢ در ﻣﻮارد ﺧﻄﯿﺮ و ھﻢ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدی و روزھﺎی ﺧﻮش ﯾﺎر و ﻣﺤﺮم اﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎه ﺑﻮد .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎه
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻪ
ﺷﺎه ﺑﺎ آﻧﺎن دوﺳﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .وﻓﺎداری او ﺑﻪ
ﺷﺎه از دوﺳﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻟﯿﻪاش ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺪرش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺪاﯾﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺪاﷲ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺪری وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻔﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﺎه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﭘﺎرهای
ﻣﻮارد ﺗﺮدﯾﺪھﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺎه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎی ارﺑﺎﺑﺶ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮد و ﺟﺎن ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ﺷﺎه
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻟﯿﻨﺪون ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻧﻮﺷﺖ و اﻧﺘﺼﺎب او را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و در ﺿﻤﻦ از ﮐﻨﺪی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ از درک ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎه ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎس آرام وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ وی
دﺳﺘﻮر داد آن را ﺑﺪون اﻃﻼع ھﯿﭻ ﮐﺲ ـ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ـ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﺑﺰرگ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،وﻟﯽ آرام ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮﺳﺪ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن داد و ﻋﻠﻢ او را از
ارﺳﺎل آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و از ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺖ او و آرام را ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﺣﺎل ﮐﻪ او ﺧﻮدش را داور ﺑﮫﺘﺮی در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﻣﻼﻗﺎﺗﮫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺎه را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﺶ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎھﺶ داده ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺎﺋﺐ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺶ ﭘﯽ
ﺑﺮد ،ﭼﻮن رواﺑﻂ آن دو اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.

اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در روزھﺎﯾﯽ روی داد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و رو ﺑﻪ ﺑﺪی رﻓﺖ .ھﺮ
ﮐﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .اﻣﺎ دوﺳﺘﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ روز آﺧﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
ﺷﺎه ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻠﻢ را درک ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وﻇﺎﯾﻒ او ﺑﮑﺎھﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﻣﺎهھﺎی آﺧﺮ وزارﺗﺶ
از ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎف ﺑﻮد .اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ دوران ﻧﯿﺰ ﺷﺎه ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ را درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۵۶ﮐﻪ ﻋﻠﻢ دوره ﻧﻘﺎھﺖ را در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺷﺎه ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ او
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری از ﺷﻐﻠﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻋﻤﺪهای در دوﻟﺖ ﺑﺪھﺪ .دو روز ﺑﻌﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺑﮫﺖ و ﺣﯿﺮت ﻋﻠﻢ ھﻮﯾﺪا
وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺷﺪ .ﻋﻠﻢ ھﻮﯾﺪا را ﻣﺴﺆول ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﻤﺸﻪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد .وی در آﺧﺮﯾﻦ
ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺮدم ھﯿﭻ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ھﻮﯾﺪا ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺑﻪ ھﻮﯾﺪا واﮔﺬار ﺷﺪه  ...وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎه ﺑﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ دوﻟﺖ ھﻮﯾﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﺮج و ﻣﺮج ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮود
ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ او ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم دادهاﻧﺪ؟« )ﺧﺎﻃﺮات ١٨ ،ﺷﮫﺮﯾﻮر . (١٣۵۶
ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺷﺎه  ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ذھﻨﯿﺖ ﻋﺠﯿﺐ ارﺑﺎﺑﺶ را درک ﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎل  ١٣۴٧ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ او را
ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاش را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ در ﺷﻐﻠﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺮداد  ١٣۵۶ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه
ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮاوان از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ .ﻋﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  ٢۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٧درﮔﺬﺷﺖ.

----------------------ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ:

 . ١ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه  ١٨۵٧ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﯾﺮان از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮ ھﺮات و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳﺎل  ١٨٧٢دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ﺧﺎن ﺣﺸﻤﺖاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﺤﻠﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد و ﻣﺮزھﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری در ﺟﮫﺖ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻄﻪ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺎدی آن در درﺑﺎر اﯾﺮان،
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ را در  ١٨٧۴ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و وی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﯿﺮ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﺸﻮن اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
 . ٢ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻞ از اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم وزارت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان داﺷﺖ .وی ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ و
ﺑﺮادران رﺷﯿﺪﯾﺎن – ﻋﻮاﻣﻞ  MI6اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن – ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ "ﺑﺪاﻣﻦ" را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ – ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻮدﺗﺎ – در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻨﺎم "ﮐﻮدﺗﺎ در ﮐﻮدﺗﺎ" در
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد از اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر "ﻧﺮن"ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .
 . ٣روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ٢١،اﺳﻔﻨﺪ ١٣۴١
 . ۴اﻇﮫﺎرات ﺻﺎدق ﻋﻈﯿﻤﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﻠﻢ
 . ۵ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ "ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺎھﺎﻧﻪ"ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎروﯾﻦ زوﻧﯿﺲ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ،ﻃﺮح ﻧﻮ ،ﺗﮫﺮان .١٣٧٠
.۶اﻇﮫﺎرات ﻣﺠﯿﺪ اﻋﻠﻢ دوﺳﺖ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎه
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ﻣﻨﺒﻊ :
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
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