
  احمد شيرخاني
روزهاي اكنون، تداعي گر آغاز نخس�ت وزيري 
اسداهلل خان اميرقاينات معروف به اسداهلل علم 
است. او از جنبه هاي گوناگون شخصيتي در خور 
مطالعه اس�ت، به ويژه از لحاظ يادداش�ت هايي 
كه طي آن خلقي�ات خود وي و ش�اه را گزارش 
كرده اس�ت. در مقالي كه پيش روي شماست به 
مدد خاطرات وي بخش�ي از مفاسد اخالقي وي 
روايت ش�ده اس�ت. اميد آنكه تاري�خ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
  محرك شاه در فساد اخالقي بيشتر!

مفاس��د اخالقي محمدرضا پهل��وي و درباريان او 
موضوعي نيس��ت كه بتوان آن را انكار كرد، اما در 
اين ميان افرادي هم به اصط��الح آتش بيار معركه 
بودند و به اين فساد اخالقي دامن مي زدند. يكي از 
برجس��ته ترين افراد در اين زمينه امير اسداهلل علم 
وزير دربار شاه و امين او در اين موارد بود. علم قبل 
از اينكه قدم به دربار بگذارد و در دوراني كه هنوز در 
قاينات و بيرجند زندگي مي كرد، به گفته خودش 
از ارتكاب اعمال غيراخالقي ابايي نداشت، اما زماني 
كه قدم به دربار گذاشت، هم خودش در اين زمينه 
بسط يد بيشتري پيدا كرد و هم در تشويق شاه به 
اينگونه مسائل، لحظه اي دست از تالش نكشيد. او 
در زمره نخستين كس��اني بود كه با اشرف پهلوي 
رابطه برقرار ك��رد و به رغم تأه��ل، كمترين تعهد 
اخالقي نسبت به همس��ر و خانواده اش نداشت. او 
در اين زمين��ه به قدري افراط مي ك��رد كه يك بار 
ثريا همسر دوم شاه به او سيلي زد و وقتي علت را از 
او پرسيدند گفت كه علم در تشديد مفاسد اخالقي 

شاه تأثير بسيار مهمي دارد. 
   خلقيات علم در آئينه اسناد ساواك

علم در ده��ه 1330 در تم��ام مجام��ع عمومي و 
خصوصي به عن��وان ف��ردي عي��اش و بي بندوبار 
شناخته مي شد و ساواك در گزارش يك دي 1336 

درباره او نوشت: 
» اوقات بيكاري را به عياش��ي مي گذراند. به زنان 
عالقه فراوان دارد و اغلب ش��ب ها با زنان، مجالس 
عيش و ن��وش دارد. نقط��ه ضعف او زن اس��ت.« 
مهم ترين منبع ش��ناخت علم و تأثير او در زندگي 
شاه را مي توان در خاطرات خودش جست وجو كرد. 

او در خاطراتش در 6 مهر 1348 مي نويسد:

»شام را با دوس��تم خوردم. خوش نگذشت. تماماً 
گريه كرد كه وضع آينده ام نامعلوم است. من گفتم 
اگر روي زناش��ويي با من حس��اب مي كني بايد به 
صراحت بگويم چني��ن كاري نمي توانم بكنم ولي 
مثل يك عضو خانواده من مي تواني راجع به آينده 

حساب بكني!« 
هوسراني هاي ش��اه و علم به محدوده داخل كشور 
منحصر نمي شد، بلكه هر دو در كشورهاي اروپايي 
از جمله فرانسه، ايتاليا، انگلستان و سوئيس  نيز با 
زنان بدكاره و فاحشه رابطه داشتند. علم براي اينكه 
سوءظن همسرش را بيش از پيش برنيانگيزد، براي 
س��فرهاي خارجي خود و مالقات با زن��ان بدكاره، 
مستمسك هايي چون مأموريت سياسي يا معالجات 
پزشكي و امثال اينها را جور مي كرد. او در 14 آبان 
1353 در خاطراتش مي نويسد: » امروز بعدازظهر 
به كيش برگشتم. معشوقه ام در اينجا به من ملحق 

شد و ساعات بسيار دلچسبي را گذرانديم.«
علم در 12 م��رداد 1354 مي نويس��د: »مخفيانه 
به س��وئيس رفتم تا چن��د روزي را با معش��وقه ام 
خوش بگذرانم. بع��داً در زوريخ به همس��رم كه با 
دندانپزشك قرار داشت ملحق شدم و با هم به تهران 

برگشتيم.« 
  مشتري روسپيان بين المللي 

در ميان اس��نادي كه از علم به جا مانده، آدرس و 
مشخصات فاحش��ه هاي مختلف اروپايي از جمله 
لندن نوشته شده است. اين اسناد نشان مي دهند 
كه او در ش��هرهاي مختلف جه��ان دالالن ايراني 
و خارجي ب��راي پيدا كردن و معرف��ي زنان بدكاره 
داشته اس��ت. يكي از اين دالل ها شاهپور بهرامي، 
ساكن لندن بود كه اسباب آش��نايي و رابطه علم با 
زني به نام اوس��وال بود. يكي از زنان انگليسي كه با 
علم رابطه داشت، از اينكه او با وجود همسر همچنان 
به ولنگاري هاي اخالقي  ادامه مي داد، به ش��دت او 
را ش��ماتت مي كرد. در يكي از نامه ه��اي او به علم 
مي خوانيم: »من نمي دانم چ��را تو و آدم هايي مثل 
تو دوست دارند با هر دختري كه دلشان مي خواهد 
همبستر ش��وند، اكثر مردان انگليس��ي و اروپايي 
تنها به همسرانش��ان اكتفا مي كنند، من نمي دانم 
همس��ر ش��ما چگونه ش��ما را تحمل مي كند؟ اگر 
مردي همسر نداشته باش��د طبيعي است كه براي 
ارضاي خود دنبال جنس مخالف باش��د ولي وقتي 
مردي داراي همسر زيبايي اس��ت چرا بايد در پي 

زنان ديگر باش��د؟ به هر حال من مي خواهم براي 
همس��ر آينده و بچه هاي خود پاك باقي بمانم، اگر 
من با شما رابطه داشته باشم هميشه در مواجهه با 
همسر شما و شوهر آينده خودم و بچه هايم احساس 

گناه خواهم كرد.«
ملك تاج همس��ر اس��داهلل علم كه هم��واره از اين 
رفتارهاي او زجر مي كشيد، سرانجام از برخي  افراد 
خاندان سلطنتي درخواست كرد به او در اين زمينه 
تذكر بدهند و از او بخواهند در رفتارش تجديدنظر 

كند. علم در اين باره مي نويسد: 
»گفت وگويم را با خانم ديبا ديش��ب بعد از شام با 
ملكه مادر بازگو كردم. او اشاراتي كرد مبني بر اينكه 
مردها همه الواطند و من بيشتر از همه. گفتم من به 
هيچ وجه كوتاه نيامدم و يادآوري كردم من همين 
هستم كه هستم و خانم علم يا مرا تحمل مي كند يا 

مي گذارد و مي رود...«
فرح ديبا، همس��ر ش��اه با اينكه از علم دل خوشي 
نداشت و دائماً با او در حال كشمكش بود، اما در اين 
مورد در پاسخ به شكايت ملك  تاج همسر علم از علم 
دفاع كرد! شاه به علم گفته بود: »راستي شهبانو به 
همسرتان گفته كه دست از نق زدن به شما بردارد 
يا ياد بگيرد با اين وضع كنار بيايد يا جامه دانش را 
ببندد و برود!« علم از اين بابت بسيار تعجب مي كند 
و مي گويد: »خيلي عجيب اس��ت كه شهبانو طرف 
مرد را گرفته اس��ت، چون زن ها در اينگونه موارد 

معموالً عليه مردان جبهه مي گيرند!«
  خودكش�ي همس�ر علم به دليل مفاس�د 

اخالقي او
مل��ك ت��اج باره��ا ب��راي مان��ع ش��دن عل��م از 
بي بندوباري هاي بي حد او دس��ت به خودكشي زد 
و حتي در 19 آب��ان 1352 خطاب ب��ه دخترانش 
وصيتنامه اي به اين ش��رح نوش��ت: »نور چشمان 
عزيز، اين چند كلمه را مي نويسم كه بدانيد مقداري 
از زمين هاي يافت آباد به همش��يره بس��يار عزيزم 
تعلق دارد. بايد بهترين نقطه به ايش��ان داده شود. 
يعني هر طور مايل باش��د همان طور عمل بكنيد، 
خيلي متش��كر مي ش��وم. با عزيزهاي بهتر از جانم 
خداحافظ��ي مي كنم. امي��دوارم اگ��ر كار بدي در 
زندگي نسبت به شما كرده ام، مرا ببخشيد. رودابه و 
ناز عزيزم را زياد مي بوسم و قربان مي روم، تقاضاي 
ديگر من اين است كه نور چش��مان سياه نپوشند، 
اسد هم كراوات سياه نزند و ختم هم نگذارند، بلكه 

هوسراني هاي شاه و علم به محدوده 
داخل كش�ور منحصر نمي شد، بلكه 
هر دو در كشورهاي اروپايي از جمله 
فرانسه، ايتاليا، انگلستان و سوئيس  
نيز با زن�ان بدكاره و فاحش�ه رابطه 
داش�تند. علم براي اينكه س�وءظن 
همسرش را بيش از پيش برنيانگيزد، 
براي سفرهاي خارجي خود و مالقات 
با زنان بدكاره، مستمسك هايي چون 
مأموريت سياسي يا معالجات پزشكي 

و امثال اينها را جور مي كرد

معش�وقه هاي عل�م و ش�اه ع�الوه 
ب�ر برخ�ورداري از امكان�ات رفاهي و 
اقتصادي ف�راوان، مصوني�ت قضايي 
هم داش�تند و هر جرمي ك�ه مرتكب 
مي شدند، پيگيري هاي دستگاه قضايي 
يا نظامي كشور توسط وزير دربار خنثي 
مي ش�د. از جمله يكي از معشوقه هاي 
علم با عابر پياده اي تصادف كرد و او را 
كشت، اما پيگيري هاي رئيس شهرباني 
براي مج�ازات او به جايي نرس�يد و با 
احترام تمام، توس�ط علم بدرقه شد!
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به بهانه سالروز آغاز نخست وزيري امير اسداهلل علم

در كسوت يك دالل محبت!
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  شاهد توحيدي 
عالم مجاهد و پرس��ابقه 
آي��ت اهلل  زنده ي��اد 
حاج آقاحس��ين خادمي 
اصفهاني، از پيشكسوتان 
مبارزات سياسي در شهر 
اصفهان و در عمل رهبر 
انق��الب در اين ش��هر به 
شمار مي رود. با اين همه 
و به رغم ايفاي اين نقش 
تاريخي، زندگي وي چندان مورد بازكاوي قرار نگرفته 
و درباره آن آثار چنداني توليد نشده است. پژوهشي كه 
هم اينك در معرفي آن سخن مي رود، در زمره معدود 
منابعي اس��ت كه در اين باره و توس��ط »مهدي مهر 
عليزاده« فراهم آمده و مركز اسناد انقالب اسالمي نيز 
آن را منتشر ساخته است. مؤلف در ديباچه خويش بر 

اين اثر چنين آورده است:
»پژوهش در تاريخ انقالب اس��المي از ضروري ترين 
مباحث امروز در عرصه  تحقيقات كشور است. شناسايي 
درس��ت حوادث انقالب و نقش شخصيت هاي محلي 
منطقه اي، كم��ك انكارناپذيري به ش��ناخت عمق و 
ريشه هاي انقالب اسالمي در ميان مردم مي كند. براي 
نيل به اين مهم نخستين اصل الزام آوري كه فراروي 
محقق تاريخ قرار داشت، ضرورت ايجاد تغيير در روش 
تحقيق بود. استفاده از شيوه  ميداني و قناعت نكردن 
به روش متداول كتابخانه اي و بهره گيري از اس��ناد، 
انجام مصاحبه با افراد مؤثر در حوادث را اجتناب ناپذير 
مي نماياند. اين امر موجب آش��كار شدن سختي ها و 
مشكالت اساسي حين تحقيق شد. ضعف حافظه  اغلب 
مصاحبه شوندگان به علت كهولت سن، مانع از پژوهش 
درست و س��رعت در نائل ش��دن به نتايج مي گرديد. 
مش��كل ديگر نقش ول��و كمرنگ خود يا دوس��تان و 
هم مسلكان خويش در شكل گيري حوادث نقل شده 
بود لذا براي ش��ناخت صحيح زندگ��ي و تالش هاي 
آيت اهلل خادمي بايد دقت و وس��واس بيشتري صرف 

مي شد تا اظهارنظرها منطقي و علمي باشند. 
نكته  ديگري كه ش��رح آن در اين بخ��ش ضروري به 
نظر مي رسد، ارائه  توضيحاتي پيرامون نگاه و ديدگاه 

محاكم محق��ق در فرآيند پژوهش اس��ت. از ديدگاه 
محقق، اسالم، انديش��ه  حاكم بر انقالب اسالمي بوده 
و مهم ترين عامل س��وق يافتن مردم به عرصه  انقالب 
و مبارزه نيز همين عامل است، لذا تالش هاي آيت اهلل 
خادمي و گروه پيرامونش همانگونه كه ادعاي ايشان 

نيز مي باشد، در اين راستا تحليل شده است. 
آخرين مطلب، شرح اين نكته است كه چرا محقق به 
شرح حيات سياس��ي - اجتماعي آيت اهلل آقا حسين 
خادمي پرداخته و روش��ن ش��دن آن را پ��ي گرفته 
است؟در پاسخ به اين س��ؤال، به ذكر مختصر عوامل 

ذيل اكتفا مي شود:
آيت اهلل خادمي، رهبري حوزه  علميه  پرسابقه  اصفهان 
را در زمان ش��كل گيري رخدادهاي انقالب اسالمي 
به عهده داشته و اين شهر در تعميق اسالميت انقالب 
و فرهنگ سازي آن و صدور دستاوردهايش به اقصي 
نقاط كشور نقش ش��اخصي داشته اس��ت. شناخت 
تالش هاي سياسي  - اجتماعي آيت اهلل خادمي با توجه 
به جايگاه و نقش ايش��ان در انقالب اس��المي، كمك 
فراواني به شناخت نقش مردم و عوامل استواري انقالب 
اسالمي مي نمايد. تدوين تاريخ هاي محلي و نگاه علمي 
به جزئيات حوادث و پرهيز از كلي نگري هاي مرسوم، 
زمينه ساز به وجود آمدن تاريخ جامع انقالب اسالمي 
خواهد شد. بر اين اساس پژوهش پيرامون زندگينامه  
ش��خصيت هاي منطقه اي مؤثر در ح��وادث انقالب 
همچون آيت اهلل خادمي در شكل گيري تاريخ بزرگ 

انقالب اسالمي تأثيرگذار است. 
در خاتمه، عامل مهم و نگران كننده  فوت و از دس��ت 
رفتن فعاالن نسل اولي و نسل دومي مؤثر در انقالب 
اسالمي در منطقه  اصفهان و فراموش كردن تدريجي 
رخدادهاي انق��الب و ضرورت حفظ و ثب��ت آنها در 

تدوين پژوهش فرارو، تأثير تام داشته است. 
پژوهش پيش رو تالش در روش��ن تر ك��ردن حيات 
سياس��ي ، علم��ي و اجتماعي آيت اهلل سيدحس��ين 
خادمي، مجته��د انقالبي و مورد وث��وق امام خميني 
اس��ت. خانواده  آيت اهلل خادمي نسل در نسل روحاني 
و از مروجان تش��يع بودند كه در مراكز شيعه نش��ين 
ايران، عراق، سوريه و لبنان سابقه  تبليغ داشتند و با28 
واسطه، نسب به امام موسي كاظم)ع( مي برند. دوران 
80 ساله  زندگي اين عالم رباني در پژوهش حاضر، در 
سه بخش مورد بررسي قرار گرفته است. در نخستين 
بخش، احوال شخصي و علمي آيت اهلل از1363 �1280 
ش شرح داده شده است، اما در اولين قدم در شناخت 
فعاليت هاي سياسي آيت اهلل خادمي، ديدگاه سياسي 
ايشان مطرح ش��ده و در مرحله  بعدي اهداف آيت اهلل 
خادمي از ورود به عرصه  مب��ارزه با رژيم پهلوي مورد 

بررسي و تحليل قرارگرفته است.« 

نظري بر اثر پژوهشي »تاريخ شفاهي 
زندگي و مبارزات آيت اهلل خادمي«

مدير انقالب در اصفهان
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همه خوش��حالي بكنيد. مخارج ختم را به فقير 
بدهيد. براي اينكه بابا بتواند بدون س��ر خر به 
زندگي خود ادامه دهد، خ��ود را از بين مي برم. 
اميدوارم هر روز كه مي گذرد، بيشتر از زندگي 
خود لذت ببرد و كيف كند. من براي او دردسر 

بزرگي بودم.« 
  ش�بكه اي ب�راي ش�كار زن�ان مج�رد 

و متأهل! 
البته فس��اد اخالقي و ولنگاري ه��اي علم فقط 
به خودش منحص��ر نمي ش��د و او ديگران و به 
خصوص ش��اه را نيز در اين مفاس��د ش��ريك 
مي كرد. رابطه او و شاه فقط به مسائل سياسي 
و اقتصادي و احتماالً فرهنگي محدود نمي شد، 
بلكه بخش عمده  رابطه اين دو را مفاسد اخالقي 
و ولنگاري هاي جنسي تش��كيل مي داد. علم از 
همان س��ال 1320 كه قدم به دربار گذاش��ت، 
در زم��ره مهم تري��ن اف��رادي ب��ود ك��ه براي 
هوسراني هاي شاه، زنان زيبا را شكار مي كرد و 
به تدريج به دليل اين خاصه خرجي ها به قدري 
به شاه نزديك ش��د كه مهم ترين واسطه شاه با 
زنان بدكاره ايراني و خارجي بود و بارها خش��م 
ثريا، همسر شاه را برانگيخت. حسين فردوست 
هم در خاطرات خود از علم به عنوان مهم ترين و 
نزديك ترين فرد به شاه در زمينه داللي محبت 
و جور كردن معشوقه از داخل و خارجي كشور 
براي ش��اه ياد مي كند كه با همكاري اردش��ير 
زاهدي اين كار را انجام مي دهد. فريدون هويدا 
برادر اميرعباس هويدا با يك��ي از قربانيان علم 
مالقات مي كن��د و در خاطراتش مي نويس��د: 
»چند ت��ن از همكارانم به من خب��ر دادند كه 
اردشير زاهدي و اسداهلل علم مأمور ترتيب دادن 
مجالس خوشگذراني براي ارباب خود هستند، 
ولي با اين حال هنوز نمي توانس��تم مس��ئله را 
باور كنم تا آنكه در سال 1959 ]1338 ش[ در 
نيويورك با يك زن امريكايي كه چند س��ال در 
تهران زبان انگليسي درس مي داد مالقات كردم 
و از او ش��نيدم كه موقع اقامتش در تهران، يك 
شب علم او را براي شركت در ميهماني به منزل 
خود دعوت كرد و در آنج��ا ضمن يك پذيرايي 
مفص��ل و احترام فراواني كه برايش قائل ش��د، 
او را به يك اتاق پذيرايي ب��رد كه هيچ كس در 
آن نبود. بالفاصله بعد از آنكه علم از اتاق بيرون 

رفت، در ديگري باز شد و شاه به درون آمد...«
علم براي اينك��ه بتواند به خ��وش خدمتي به 
ش��اه ادامه بدهد، در س��ال هاي بعد گروهي از 
دوس��تان و آش��نايان خود را در اي��ران، اروپا و 
امريكا س��ازماندهي كرد. علي شهبازي با آنكه 
درجه نظامي بااليي نداشت، از جمله محافظان 
ش��خصي ش��اه و جزو باند علم ب��ود. او درباره 
مأموريت اين باند مي نويسد: »باند علم كارشان 
اين بود كه خانم هاي شوهردار و دختران بخت 
برگشته يا همس��ران و دختران كس��اني را كه 
مي خواس��تند مقامي بگيرند براي شاه بياورند. 
عده اي مأموريت داشتند كه در خارج از كشور 
هنگام مسافرت براي او قباًل همه چيز را آماده 
كنند. البته در اكثر مسافرت ها اردشير زاهدي، 
حسين دانشور، سرهنگ جهان بيني و مصطفي 
نامدار )سفير ش��اه در اتريش( عهده دار آوردن 
خانم هاي متعدد بودند. از همه فعال تر محمود 
خوانس��اري بود كه دختران دانشجوي ايراني 
را مي آورد. در مسافرت س��وئيس دولو قاجار و 
خانم او مأمور اين كار بودند. در مس��افرت هاي 
داخلي، آقاي اميرقاس��مي از س��اواك و هرمز 
قريب و خسرو اكمل، داماد قريب اين مأموريت 
را انجام مي دادند. در تهران كه هفته اي چهار روز 
اين برنامه اجرا و انجام مي شد. كامبيز آتاباي و 
افسانه اويسي )رام( و خانم آراسته كه مستقيماً 
با افسانه اويسي در دفتر كار علم كار مي كردند و 
سليماني ، عباسي و حسين حاج فرجي مسئول 
پذيرايي بودند. اين برنامه گاهي در كاخ شهوند 
انجام مي شد كه مس��ئول آن ابوالفتح آتاباي يا 
س��ليماني و جهان بيني مسئول تعيين مسير و 
محافظت بودند و برنامه دور كردن س��ربازان و 
مأموران را آنها طراحي و اجرا مي كردند.« او در 

جاي ديگر از خاطراتش مي نويسد: 
»سليماني اهل بيرجند و از نزديكان اسداهلل علم 
بود كه به پشتيباني او نماينده مردم بيرجند در 
مجلس شد. سپس از اين شغل استعفا كرد و وارد 
دار و دسته علم در دربار گرديد و بساط عياشي 
و شهوتراني براي محمدرضا مهيا مي كرد. عده  
زيادي در اين باند فس��اد فعاليت مي كردند، از 
جمله سيروس پرتوي كه از اسرائيل خانم هاي 
زيبا مي آورد كه اينها در واقع جاسوس��ه هايي 
بودند. افس��انه اويس��ي كه در ته��ران فعاليت 
مي كرد، امير متقي كه در دانشگاه شيراز بود و 
كامبيز آتاباي از انگليس خانم مي آورد، محمود 
خوانس��اري در س��طح اروپا فعاليت مي كرد و 
مصطفي نامدار كه در اتريش سفير بود از آنجا 
خانم مي فرستاد. حسين دانش��ور ، خانم دولو 
و... هم بودند، اما س��ليماني وظيفه اش اين بود 
كه اينها را با ه��م هماهنگ كن��د. محل هايي 
كه اسداهلل علم براي عياش��ي هاي شاه در نظر 
گرفته بود اينه��ا بودند: منزل خ��ودش، منزل 
ابوالفتح محوي در فرمانيه، كاخ ش��هوند، كاخ 
فرح آباد، خجير، باغ ارم ش��يراز، منزل علم در 
بيرجن��د، جزيره كيش و باغ ملك آباد مش��هد. 
به باند علم بايد كساني چون ايادي ، دكتر رام، 
محمود منصف، هرمز قريب و خس��رو اكمل را 

نيز افزود.« 
 روسپياني كه به نام كار فرهنگي و هنري 

به ايران مي آمدند! 
يكي از شكارچيان باند علم در مورد شكار زنان 
خارجي كه براي كارهاي فرهنگي و هنري وارد 

ايران مي شدند، مي نويسد:
»محترم��اً به ع��رض عال��ي مي رس��اند در هر 
ماه تع��دادي هنرمندان خارجي ب��راي اجراي 
برنامه ه��اي هن��ري در كاباره هاي »ب��اكارا« و 
»شكوفه نو« به كشور شاهنشاهي ايران مسافرت 
مي نمايند كه در بين آنها افرادي وجود دارند كه 
قابل پذيرش و جالبند و مي توان قبل از آنكه با 
ايراني ها آشنا شوند با آنها تماس گرفت و ترتيب 
شرفيابي آنان را داد تا چنانچه مورد پسند قرار 
گيرند به هر نحو ك��ه امر و مق��رر مي فرمايند 
درباره شان عمل ش��ود. به منظور رعايت اصول 
حفاظت و براي آن كه افراد م��ورد نظر متوجه 
نشوند به حضور چه مقامي ش��رفياب خواهند 
ش��د مي توان به آنها اظهار داش��ت كه ترتيب 
مالقات آنان با يك��ي از معاون��ان وزارت دربار 
شاهنشاهي داده مي شود تا هر گاه مورد پسند 
واقع نگرديدند، مالقات يك امر عادي و طبيعي 
جلوه كند. درباره كس��اني كه مورد پسند قرار 
مي گيرند، به ه��ر نحو ك��ه اراده فرمايند عمل 
خواهد ش��د و هر گاه شايس��ته بدانند مطالبي 
كه صالح باش��د به آنها گفته مي شود با اجراي 
برنامه معروضه چنانچه با تأكيداتي كه خواهد 
شد احياناً مطلبي را بازگو نمايند، انجام مالقات 
با يكي از معاونان وزارت دربار شاهنش��اهي كه 
آن هم نام و شهرت و مشخصاتش معلوم نيست. 
در پيش هيچ كس��ي جلب توجه��ي نمي تواند 
بكند. اخذ هر گونه تصميم بس��ته به نظر عالي 
است.« بنابراين يكي از وظايف و مأموريت اصلي 
اسداهلل علم فراهم آوردن بساط عيش و نوش و 

شهوتراني محمدرضا شاه در سفر و حضر بود. 
  اين خوشگذراني ها الزمه مملكت داري 

است!
فرح از رابط��ه نزديك علم با ش��اه و برنامه هاي 
خالف اخالق آنها آگاهي كامل داشت و به همين 
دليل رفتارش با علم خصمانه بود. علم بارها در 
خاطراتش به اين نكته اشاره مي كند كه شهبانو 
به او بدبين اس��ت. علم براي اينك��ه فرح كمتر 
موي دماغ شاه شود، به انحاي مختلف سفرهاي 
داخلي و خارجي  ب��راي او ترتيب مي داد. غالباً 
هم سعي مي كرد در سفرهاي شاه او را همراهي 
كند تا بتواند اسباب عياشي هاي شاه را برايش 
فراهم نمايد. او در 6 آبان 1353 در خاطراتش 
مي نويسد: »شهبانو عازم سفري به شمال شرقي 
ايران شد و از شهرهاي حاشيه كوير ديدن  كرد. 
بعد رفتم ميهماني را كه قرار اس��ت شاه امروز 
بعدازظهر مالق��ات كند، ببينم. ب��ه نظرم آمد 
دخترك يا خل وضع است يا درست و حسابي 
مايه دردسر، شايد هم هر دو. به شاه هشدار دادم 
كه مواظب باشد. سر ش��ام مرا به كناري كشيد 
و به من اطمينان داد كه خيلي با احتياط رفتار 

كرده است« و در جاي ديگري مي نويسد: 
»امشب فقط من ش��ام در پيشگاه ش��اه بودم. 
بسيار خوب بود. به ما خوش گذشت، ميهمان 

خصوصي داشتم، خيلي شوخي كرديم.« 
توجيهات علم براي انجام اين اعمال ضداخالقي 
هم جال��ب اس��ت. گاهي كه ش��اه ب��ه دنبال 
اعتراضات ف��رح به علم مي گفت ك��ه دارند در 
اين كار اف��راط مي كنند و اعمالش��ان منطقي 
نيست، علم مي گفت  اين خوشگذراني ها الزمه 
مملكت داري است تا شاه بتواند ذهن خود را از 
فشارهاي ناشي از انجام امور مملكتي رها كند 
و بهتر به اداره كش��ور بپ��ردازد. او در خاطرات 
2خرداد 1351 مي نويسد: »شاه گفت خود ما 
هم كه آخر قدري خوشگذراني مي كنيم، عرض 
كردم شاهنشاه هر هفته يكي دو ساعت وقت به 
اين كار مي دهيد، غير از آن است كه فكر و ذكر 
ش��ما همين باش��د، اگر اين كار را نكنيد با اين 

فشار روحي تلف مي شويد.«
  مصونيت قضايي براي روس�پيان ش�اه 

و علم!
معشوقه هاي علم و ش��اه عالوه بر برخورداري 
از امكانات رفاهي و اقتصادي فراوان، مصونيت 
قضايي هم داش��تند و هر جرمي ك��ه مرتكب 
مي ش��دند، پيگيري ه��اي دس��تگاه قضايي يا 
نظامي كشور توسط وزير دربار خنثي مي شد. از 
جمله يكي از معشوقه هاي علم با عابر پياده اي 
تص��ادف كرد و او را كش��ت، ام��ا پيگيري هاي 
رئيس شهرباني براي مجازات او به جايي نرسيد 
و با احترام تمام، توسط علم بدرقه شد! از ديگر 
شيوه هاي تدارك ابزار و امكانات خوشگذراني 
و عياشي ش��اه توس��ط علم، واردات مشروبات 
گرانقيمت به خصوص از پاريس و مونت كارمو 
بود كه مس��تقيماً از اروپا ب��ه آدرس وزير دربار 
تهران پست مي شد. شب نشيني هاي پر هزينه 
هم از جمله برنامه هاي تفريح��ي دربار بود. در 
بعضي از اين ميهماني ها فقط دوستان نزديك 
علم كه اغلب آنها جزو همان باند شكار معروف 
بودند، دعوت مي ش��دند. از جمله  افس��انه رام، 
س��يروس پرتوي، امير متقي، ابوالفتح آتاباي، 
كامبيز آتاباي، هرمز قريب، سليماني، سرهنگ 
جهان بيني، عباس حاج فرجي، حس��ين حاج 
فرجي، ابوالفتح محوي، خانم آراس��ته، اويسي، 

نصيري و... 
بعضي از ميهماني ها هم عمومي ت��ر بود و علم 
حتي گاه��ي رقباي سياس��ي خ��ود را دعوت 
مي كرد، از جمله عبدالكريم اي��ادي، منوچهر 
اقبال، هويدا، حسن امامي، جعفر شريف امامي، 
اردش��ير زاهدي، نصرت اهلل معينيان، ارتش��بد 
خاتمي، فرح، اشرف، جمش��يد اعلم، هوشنگ 
دولو، فيليكس آقايان، هوشنگ انصاري، پرويز 

ثابتي و نصيري. 
مفاسد دربار و درباريان مثنوي هفتاد من كاغذ 

است كه در اين مختصر نمي گنجد. 
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