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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

  زندگی نامه امیر اسد اهللا علم

 

امیراسداهللا علم فرزند محمد ابراھیم شوكت الملك بیرجندي، مشھورترين و مقتدرترين چھره دوران پھلوي دوم، به ويژه 

در بیرجند متولد  ١٢٩٨وي در سال. بار به نخست وزيري رسیدبود، كه چھار بار به وزارت ويك  ١٣۵۶-١٣۴٠در سالھاي 

شد؛ پس طي دوران كودكي وارد مدرسه شوكتیه در بیرجند شد ودوره مدرسه مزبور راپايان دادو عالوه بر دروس 

مدرسه در تعلیم حسن خط انشاء و ادبیات فارسي از معلمین خصوصي بھره گرفت وبرحسب تربیت خانوادگي 

در آن ايام پدرش از نزديكان و معاشرين رضاخان پھلوي بود و . راندازي را تعلیم ديد وبه تھران انتقال يافتسواركاري و تی

طبعًا او نیز به دربار راه يافت و به تقاضاي سن با ولیعھد كه تازه از اروپا بازگشته و دوره دو ساله دانشكده افسري را 

ه تحصیل به دانشكده كشاورزي كرج رفت و دوره سه ساله دانشكده طي مي كرد،آشنا وتدريجًا آشنا شد و براي ادام

كه موضوع ازدواج ولیعھد با فوزيه مصري انجام گرفت او نیز به دستور پدرش با دختر قوام  ١٣١٨در . مزبور را پايان داد

  .ازدواج كرد)خواھرشوھر اشرف پھلوي(الملك شیرازي

یر شوكت الملك از تھران به بیرجند رفت ولي امیر اسداهللا در تھران باقي بعد از استعفاي رضا شاه و خروج از ايران، ام

ماند و بیشتر وقت او دردربار سپري مي شد وطوري با شاه جديد محشور و مأنوس شده بود كه در تمام جريانات دربار 

بلوچستان شدو  پس از مرگ امیر شوكت الملك، اولین سمت دولتي را احراز كرد و حكمران سیستان و. قرار داشت

قريب سه سال در اين مأموريت گاھي در تھران وزماني در بیرجند به شیوه قديم حكومت كرد؛ اين مأموريت پايه ھاي 

شاه در اثر فشار دكتر مصدق، تصمیم به تقسیم امال ك خود  ١٣٣٠درسال. امیري قاينات را براي آتیه او محكم ساخت

به وجود آورد كه علم در رأس آن قرار داشت و او نیز به پیروي از شاه، قسمتي  گرفت و سازماني در دربار براي اين كار

در دوران حكومت مصدق گاھي درتھران وزماني در . از امالك خود را در سیستان وبلوچستان بین كشاورزان تقسیم كرد

  . بیرجند و چندي در اروپا وآمريكا مشغول تحريكات علیه دولت مصدق بود

رابر عھده داشت؛ بعد از كودتا علم  ٣٢مرداد  ٢٨بود كه كار آماده سازي كودتاي » بدامن«  عال شبكه علم از اعضاي ف

كه از استقرار شاه بر سرير سلطنت وقوف كامل داشت بدون شغل دولتي، در كنار شاه قرار گرفت و ضمن دادن 
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از سفر شاه به آمريكا در اوايل مشورت به شاه، تالش براي ساقط كردن سپھبد زاھدي مي نمود و سرانجام پس 

  . توفیق يافت در يك مذاكره طوال ني با زاھدي استعفاي او را گرفته ونزد شاه ببرد ١٣٣۴

حسین عالء جانشین زاھدي، در كابینه خود پست وزارت كشور را به علم سپرد و در ھمین سمت مشغول تمرين 

وران وزارت كشور علم انجام يافت وي با تشكیل كنگره، در انتخابات دوره نوزدھم مجلس شوراي ملي در د. صدارت شد

متمم قانون اساسي تغییراتي انجام داد؛ عالوه بر افزايش نمايندگان مجلس دوران آن نیز به چھار سال افزيش يافت،در 

  . اين دوره غالب وكالي مجلس توسط علم دستچین مي شدند

ابتدا حزبي به نام حزب مردم . با سیستم دو حزبي اداره نمايدشاه تصمیم گرفت اداره امور كشور را  ١٣٣۶در سال

مرام اين حزب . تشكیل داد و علم رھبر آن حزب شد و عده اي از دولتیان ونمايندگان مجلس عضوآن حزب شدند

انقالبي بودمانند تقسیم زمین بین دھقانان، سھیم كردن كارگران در سود كارخانه ھا،ملي كردن منابع طبیعي و 

  .و حزب ديگري به نام میلیون به رھبري دكتر اقبال تشكیل يافت. اي حقوق سیاسي به زنان وغیرهاعط

اولین اقدامي كه علم در دوران نخست وزيري . از طرف شاه به نخست وزيري منصوب گرديد ١٣۴١تیر ماه  ٢٨علم در 

علم در نخست . ه زنان حق رأي داده مي شداش انجام داد، اليحه انجمن ھاي ايا لتي و واليتي بود كه در اين اليحه ب

وزيري خوداولین كنگره دھقانان ايران را تشكیل داد و خواسته ھاي شاه را در چند اصل در كنگره مطرح وبه تصويب 

فروش سھام كارخانجات دولتي براي  -٣ ملي كردن جنگلھا -٢الغا رژيم ارباب رعیتي  - ١: رسانید كه عبارت بودند از

  ايجاد سپاه دانش  -۶اصالح قانون انتخابات  -۵سھیم كردن كارگران درسود كارخانه ھا  -۴حات ارضي پشتوانه اصال

رفراندوم در سراسر كشور انجام  ١٣۴١بھمن  ۶گانه متوسل به رأي عمومي مردم شد و روز ۶دولت براي تصويب اصول 

ون براي خنثي ساختن كار دولت دست به روحانی. گرفت و اصول مزبور از طرف شاه براي اجرا به دولت ابالغ شد

مبارزه علیه شاه و دولت را آيات . مخالفت برداشتند و دولت علم با شدت ھر چه تمام تر به سركوب مخالفان پرداخت

دولت علم براي براي فرو نشاندن . اعظام در قم رھبري مي كردند و اعالمیه ھاي زيادي علیه دولت صادر و پخش شد

شدت عمل بیشتري  ١٣۴٢از اصناف و كسبه كه روحانیون عھده دار رھبري آن بودنداز آغاز سالتظاھرات عده اي 

نشان داد و عالوه بربازداشت سران جبھه ملي، چند روحاني را بازداشت و به تبعید رھبران مبارزه علیه دولت پرداخت 

تا اينكه . م قم دست به تظاھرات مجدد زدندبه دنبال اين گونه اعمال مرد. از جمله آيت اهللا خمیني را بازداشت كرد. 

در شھرھاي قم وتھران روحانیون واصناف وعده اي از مردم دست به تظاھرات زده وبا انتشار  ١٣۴٢خرداد ١۵روز 

. دولت علم به سركوبي تظاھركنندگان پرداخت وبه روي آنھا آتش گشود. شعارھايي علیه دولت به راھپیمايي پرداختند

پس دو سال  ١٣۴٢علم در تابستان . رد خونین درشھرھاي قم وتھران عده زيادي مقتول ومجروح شدنددراثراين برخو

، انتخابات دوره بیست يكم مجلس شوراي ملي و دوره چھارم سنا را آغاز كرد ورويه اي )تعطیلي مجلسین(فترت 

ركت نمايندگان شھرھا و روستاھا تشكیل وي در تھران كنگره اي به نام آزاد مردان آزادزنان با ش. جديدي در پیش گرفت

در بین نمايندگان . داد؛ كنگره پس از بررسي ھاي الزم، لیستي كه كلیه كانديداھاي انتخابات مجلس بود اعالم نمود

دوره بیست يكم جز مالكین از تمام طبقات مردم افرادي انتخاب شده بودند، كارگران، كشاورزان و كارمندان اكثريت 

ا تشكیل مي دادند؛ از ھنرمندان وورزشكاران و اصناف نیز به مجلس راه يافتند و براي اولین بار در تاريخ ايران نمايندگان ر

. به زنان حق انتخاب كردن كردن و انتخاب شدن داده شد؛ وعده اي از زنان وارد مجلسین سنا و شوراي ملي شدند
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دوره فترت تھیه شده بود به مجلس داد و آنان را به صورت  أت وزيران را كه در    علم قريب به ششصد تصويب نامه ھی

  . قانون درآورد

  

بر اريكه قدرت استوار بود ولي به طور ناگھاني از كار بركنارمي شودو رياست  ١٣۴٢امیر اسداهللا علم تا اسفند 

ستین روزھاي به وزارت دربار شاھنشاھي برگزيده شد؛ وي در نخ ١٣۴٣علم در.دانشگاه شیراز را به وي سپردند

ساله شاھنشاھي را انتشار داد وسرپرستي ھر دو  ٢۵٠٠سمت جديد اعالمیه ھاي تاجگذاري شاه و جشن ھاي 

  . جشن را عھده دار شد

  

علم دراين مدت . علم تا ھشت ماه قبل از مرگ يعني به مدت دوازده سال وزير دربار ويار ونديم محمد رضاشاه بود

  : ي به شرح زيردارا بودعالوه بروزارت دربارمشاغل ديگر

  

سرپرست امالك و مستغالت پھلوي، آژدان مخصوص شاه، نماينده منتخب شاه در ھیأت مديره بنیاد پھلوي، دبیر كل 

حزب مردم، رياست دانشگاه پھلوي، عضو شوراي عالي تقسیم امالك سلطنتي، عضو ھیأت مديره سازمان 

ترجمه ونشر كتاب، رياست ھیأت امناي دانشگاه مشھد، عضو شاھنشاھي خدمات اجتماعي، عضو ھیأت مديره بنگاه 

  ... ھیأت امناي بنیاد فرھنگي ملكه پھلوي، مدير عامل كمیته ملي پیكار جھاني بابي سوادي و

  

ھنگامي كه در . علم در سال ھاي آخر دچار بیماري سرطان شد؛ چندي در بیمارستان ھاي آمريكا به معالجه پرداخت

بود شاه اورا از وزارت دربار تغییر دادو سمت اورا به امیر عباس ھويدا داد وبه اين ترتیب امیر اسداهللا آمريكا تحت معالجه 

سالگي  ۵٩در آمريكا در سن  ١٣۵٧فروردين  ٢۵علم مرد قدرتمند دربار پھلوي واعجوبه سیاست در تاريخ معاصر ايران در

  . ا دو دختر باقي ماندامیر اسداهللا علم فرزند ذكور نداشت واز وي تنھ. درگذشت

  

علم مردي بسیار متمول بودوامالك زيادي در خراسان سیستان و بلوچستان و فارس متعلق به او بود وغیراز مال 

قسمت اعظم زعفران ايران به او تعلق داشت و . آورد -االجاره سالیانه مبلغ معتنابھي از كشاورزي خود بدست مي

ھیچ ايراني . وي قديمي ترين و مورد اعتمادترين دوست شاه بود. شاه بیشتر بود بھره برداري او در كشور به مراتب از

ديگري به اندازه او به شاه نزديك نبود، شاه اغلب مسايل محرمانه را باعلم درمیان مي گذاشت و حرف پذيري زيادي از 

چھره در پشت تاج تخت ايران  سالھاي متوالي چه ضمن خدمت و چه خارج از آن، اسداهللا علم با نفوذترين. علم داشت

  .بدون شك علم را بايد يكي از مھمترين مسؤالن واقعي حكومت محمد رضا شاه پھلوي دانست. بود

  


