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    وا تارطاخ و ینیما یلع هراب رد

  خاطرات علي امیني 

  يعقوب توکلي -

ھاي انقالب اسالمي را بازگو نمايد دست به ھايي از ناگفتهدفتر ادبیات انقالب اسالمي با اين ھدف که بتواند گوشه

ايد، تولیداتي تازه و نو نماگرچه سعي بر آن داشته و دارد تا آنچه که منتشر مي. انتشار خاطرات اشخاص مختلف زد

  .گمارداي يابد که با ھدف اصلي دفتر مرتبط باشد، با آغوشي باز در جھت نشر آن ھمت ميي تازهباشد اما اگر نوشته

يکي از ھمان  –ي پھلوي نیز به مقام نخست وزيري رسید از بازماندگان دودمان قاجار که در دوره –خاطرات علي امیني 

دکتر علي امیني، . ي کیھان لندن نوشت و چندي پس از آن مردھا را براي روزنامهي اين نوشتهامین. دست کتابھاست

شناخت او، پیوندھا، تالشھا و . ھاي سرشناس عصر پھلوي بودي چھل، از چھرهنخست وزير ايران در آغاز دھه

  .روداي در شناخت نظام سلطنتي پھلوي بشمار مينقشھايش، محور عمده

نماينده و نماد نسلي است که راھگشاي نفوذ تمام عیار امريکا در ساختار اجتماعي، سیاسي، اقتصادي علي امیني 

مھم از تاريخ ايران به کمک امريکا و غرب  يدر دو برھه 57علي امیني پیش از سال . و فرھنگي ايران بوده است

  :شتافت

  .1332مرداد  28کودتاگران در  قرارداد کنسرسیوم نفت، بعد از نھضت ملي شدن نفت و پیروزي -

تحول در ساختار اقتصادي، اجتماعي و سیاسي ايران با راه اندازي اصالحات اداري و ارضي زير نظر امريکا در سالھاي  -

  .1341و  1340

  :علي امیني در سالھاي آخر عمر، در دو مورد به تبیین نقش خود در تاريخ معاصر ايران پرداخت

ي معروف به تاريخ شفاھي ايران که با عنوان خاطرات علي امیني از سوي حبیب الجوردي در پروژه ابتدا در مصاحبه با -

اين کتاب پس از مرگ امیني منتشر . به عنوان اولین کتاب از اين سري چاپ شد) 1375 - م  1996(دانشگاه ھاروارد 

  .شد

خاطرات خود را به عنوان يادداشتھاي  –ن مدير روزنامه کیھان چاپ لند –ديگري به درخواست مصطفي مصباح زاده 

  .شخصي نوشت

تالش کرد تا از بروز انقالب در ايران جلوگیري نمايد،  40ي ي داخلي غرب و امريکا در دھهعلي امیني که بعنوان نماينده

  .نیز تمام فعالیتھاي خود را در راه ايجاد خلل و انحراف در اين حرکت، سازمان داده بود 1357پس از سال 
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مرداد، نظام بین الملل و اثرات  28پیوندھاي خانوادگي و نمايندگي مجلس پانزدھم، نھضت ملي شدن نفت و کودتاي 

آن بر ايران، نخست وزيري و انقالب اسالمي عناويني ھستند که نويسنده در مقدمه به آنھا اشاره کرده است؛ وي 

  :هگويد کي پیوندھاي خانوادگي علي امیني چنین ميدرباره

در . ش بدنیا آمد. ھـ  1284ي رشتي و فخرالدوله در سال علي امیني مجدي، فرزند پنجم محسن خان امین الدوله

به پاريس رفت و در  1305در . شش سالگي به دبیرستان رشديه رفت و تحصیالت متوسطه را در دارالفنون گذراند

پس از بازگشت به . صاد از دانشگاه کرونوبل پاريس گرفتي حقوق اقتصاد تحصیل کرد و دکتراي خود را در علم اقترشته

اولین شغل وي عضويت علي البدل در . ي میرزا علي اکبرخان داور به استخدام وزارت دادگستري درآمدايران به واسطه

  .ي ديوان کیفري بودي بدايت و سپس رياست شعبهمحکمه

به سمت معاونت دوم دارايي  1320و در سال . زارت دارايي رفتپس از آن به و. با بتول وثوق ازدواج کرد 1312در سال 

اش داشته اش با قوام السلطنه تاثیر بسزايي در سرنوشت سیاسيبنابر اقرار امیني، نسبت فامیلي. منصوب شد

 اي در امر وزارت و طي مراحل اداري، به سمت معاوني قوام السلطنه بدون ھیچ سابقهاز ھمین رو در کابینه. است

. . ي قوام به رياست کمیسیون ارز و وزارت اقتصاد ملي درآمد پس از سقوط کابینه. سیاسي نخست وزير منصوب شد

.  

: اي درباره علي امیني و يادداشت نويسنده، مؤلف کتاب را به دو فصل تقسیم کرده استاي چند صفحهپس از مقدمه

 فصل اول با اين جمالت شروع مي. شودامیني مربوط ميفصل اول از کودکي تا وزارت و فصل دوم به نخست وزيري 

  :شود

مظفرالدين  –پدر مادرم  –و جدم . به دنیا آمده بودم که انقالب مشروطه پیروز شد. من ھم سال مشروطیت ايرانم«

-هتحصیالتم به رشت. مشھورم به دکتر امیني. نامم علي امیني مجدي است. شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد

ھاي کھني که ريشه. ي اثني عشريايراني ھستم و مسلمان و شیعه. ام سیاستي حقوق و اقتصاد است و پیشه

. دارمي ماليمات و ناماليماتشان عاشقانه دوست مياند که ايران و ايرانیان را با ھمهدر ايران دارم مرا چنین بار آورده

ي گذشته و زند مجدالملک به گواھي تمام نويسندگان تاريخ صد سالهمیرزا علي خان امین الدوله فر –پدر پدرم  –جدم 

ي زمان خود بود و به تائید نويسندگان مشروطیت، در آزادي خواھي، مردم دوستي، سواد و کمل و ترقي خواھي يگانه

  .ي نثر فارسي و ھنر خطاطي صاحب سبک بودتاريخ ادبیات و تاريخ خط و خطاطي در شیوه

گاھي ساعتھا و روزھا . به نوعي افسردگي دچار بود. معین الملک مردي بود گوشه گیر و مردم گريزپدرم محسن خان 

در عوض مادرم خانم فخرالدوله در مديريت و تدبیر و . توانست در اطاقش در را به روي خود ببندد و تنھا بماندمي

نان که گاھي اشخاص براي من از ايشان سیاست چنان مشھور بود که ھنوز داستانھا از تدبیرش بر سر زبانھاست چ

  .کنمگويند که خود تعجب ميداستانھايي مي

  ». . .حاصل ازدواج پدر و مادرم ھشت پسر و يک دختر بود 
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ھمانطور که از خطوط باال پیداست نويسنده خاطرات دکتر امیني را از زبان خود امیني نقل کرده و در ادامه به فرار سید 

. پردازدي مادر امیني با محمدعلي شاه و سومین ديدارش با رضا شاه ميبا احمد شاه، رابطهضیا، آخرين ديدارش 

مردي بود . مدرس را وقتي شناختم که ھنوز نوجوان بودم« : گويدي خود با مدرس چنین ميي رابطهامیني درباره

ھاي سردار سپه چه در مجلس درت نماييبا ق. ھاي روحانیون متجدد و آزادي خواهعالم، بانفوذ، شجاع و يکي از نمونه

وقتي ھم که سردار سپه رضا شاه شد، با او کنار نیامد و تسلیم نشده مدرس . کردو چه در اجتماع مخالفت مي

ً مبتال به ماالرياي مزمن بود. ماندگاه ناھار مي. آمدي ما ميگاھي به خانه بعد . گفت تب نوبه دارمخودش مي. ظاھرا

. لرزيدپیچید و مدتھا ميعبا را به دور خودش مي. نشستدر آفتاب مي. رفتبه ايوان مي. کردسختي مياز ناھار لزر 

خورد و دوباره به مجلس آب و قندي مي. خاستعرق کرده برمي. کردخوابید، تب ميساعتي مي. آمدبعد به اطاق مي

  ». . .رفت مي

، ذکاء الملک فروغي، قوام السلطنه، مصدق و محمدرضا شاه اشاره ي خود با داورامیني در ادامه به شناخت و رابطه

ي کنسرسیوم نفت ي ايران بوسیلهمن قرارداد فروش نفت ملي شده: گويدي قرارداد فروش نفت ميکند و درباره مي

میالدي  1954ھجري شمسي برابر آخر ماه اوت  1333را به عنوان مسئول ھیئت ايراني مذاکره کننده در شھريور ماه 

بنیم، نه مثل تقي زاده ھستم در اين کار نه خودم را مقصر و ملزوم به دفاع از خود مي. امضاء و به مجلس تقديم کردم

و نه کسي ھستم که آن قرارداد را ماده به ماده و کلمه به کلمه نسنجیده و » امدر آن کار آلت فعل بوده«که بگويم 

شرايطي که پیش آمده بود، عقد قراردادي بھتر از آن میسر نبود، در نتیجه الزم ھم  در. . . چانه نزده امضاء کرده باشم 

کرد، بلکه الزم است بگويم که در آن اوضاع و احوال کس ديگري را کردم ديگري ميدانم بگويم اگر من امضاء نمي نمي

  . . .و زير بار تحمالت اضافي نرود  ي خودم به سود ملت ايران پافشاري کند و چانه بزندسراغ نداشتم که به اندازه

بعد از حدود سه سال خانه نشیني که پس از عزل از سفارت «: گويدي نخست وزيري خود در فصل دوم ميوي درباره

برنامه . اين کار در نظر خودم قدري زودرس بود. نخست وزير شدم 1340ي ارديبھشت ماه در امريکا پیش آمد، در نیمه

ي ا وضعي که در سیاست جھان و ايران پیش آمده بود، وارد مبارزه انتخاباتي شوم و به عنوان نمايندهريزي کرده بودم ب

در مجلس فرصتي داشتم تا با تشکیل فراکسیوني افکار عمومي را متوجه تحوالتي که الزم . تھران به مجلس بروم

روطیت نخست وزير شوم و اصالحاتي است در کشور پیش آيد آماده کنم و با کسب آراي مجلس طبق سنت اصیل مش

  ». . .که در سر داشتم انجام دھم، اما چنین پیش آمد نکرد و به اصطالح معروف، فرزند ھفت ماھه به دنیا آمد

ي ملي، اولین عکس العملھا، روزھاي آغاز به کار دولت، ترکیب دولت و ھمکاران، اصالحات ارضي تشکیل و تحول جبھه

ي کودتا از جمله عناويني ھستند که توکلي در فصل دوم به آنھا پرداخته اصفھان و توطئهو ارسنجاني، اعتصابات 

  :گويدي روزھاي آغاز به کار دولت از زبان امیني ميتوکلي درباره. است

آگھي دعوت . تھران را کردي ملي اعالم يک تظاھرات عمومي در در اولین روزھايي که دولت مشغول کار شد، جبھه«

گفتم با . عمومي را که منتشر کردند، ھريک از دوستان و کارگردانان بازار و اصناف که به من عالقمند بودند سؤال کردند

 حساب مي. اين تظاھرات موافقم و از آنان خواستم که عالوه بر شرکت در آن، ديگران را ھم تشويق به رفتن کنند

ھاي سیاسي، بھر حال مقداري از نیروي مخالفان و دشمناني را که در ملي و مردم در صحنه کردم که حضور نیروھاي

  . . .دولت بر اثر شروع اصالحات براي خود خواھد تراشید، خنثي خواھد کرد 



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

 

4 
 

 .انتصابات اساسي در وزارت دادگستري و وزارت کشاورزي انجام شد. در ھر حال دولت کار خود را شروع کرده بود. . . 

خود من با وزير اقتصاد و بازرگاني و وزير دارايي سرگرم ايجاد محدوديتھاي وارداتي و يافتن راھھاي وصول مالیاتھا و 

  ». . .ي خالي دولت کنیم مقررات گمرکي و حذف مخارج زايد دولت بوديم تا فکري براي خزانه

نويسد و دلیل آن را ي ملي ميي جبھهارهامیني در فصل مربوط به دوران نخست وزيري خود بیش از حد معمول درب

ي جامعه شناسي نیم قرن اخیر ايران تحقیق کند بايد در درجه اول اوالً اگر محققي بخواھد درباره: کنداينگونه بیان مي

ي ملي و علل ايجاد و تاثیر سیاسي و اجتماعي آنان در جامعه ايران شود چون به نظر من متوجه کار حزب توده و جبھه

ً مشکل ي ما در نیم قرن اخیر، مؤثر بودهدو جريان سیاسي فکري و سیاسي که در جامعه اند، ھمین دو جريانند و ثانیا

شد، نه با اساسي دولت من نه با حزب توده بود، نه با عوامل فساد، نه با مالکاني که از آنان سلب مالکیت مي

ي ملي بود که به نام آزادي ي با اين دسته سران جبھهسیاست خارجي يا ضعف اقتصادي و غیره بلکه مشکل اساس

و طرفداري از قانون و يا استفاده از شھرت دکتر مصدق با دشمن ساختند و در کار اصالحات اساسي سنگ انداختند و 

. . .  

    . فھرست منابع و فھرست اعالم نیز در پايان فصل دوم ذکر شده است

 


