
  نیما احمدپور
 روزهای اکنون تداعی گر سالمرگ امیر اسداهلل امیر 
قائنات معروف به » امیر اسداهلل علم«، از شاخص  ترین 
مردان سیاس�ی دوران پهلوی دوم است. در سیاهه 
مشاغل وی، دو فراز خودنمایی می کند: نخست تصدی 
نخست وزیری در دوران انجام اصالحات امریکایی شاه 
و دیگری عهده داری وزارت دربار، در بازه ای طوالنی. 
به هرروی علم تا زمانی که حی�ات و توانایی فعالیت 
داش�ت، از مردان متنفذ سیاس�ت در دوران خود به 
شمار می رفت و خوانش زندگی او، مدخلی به شناخت 
تاریخ سلطنت محمدرضا پهلوی است. در مقال پی 
آمده، تالش ش�ده تا کارنامه سیاسی علم، با استناد 
به پ�اره ای از روایت ها و تحلیل ه�ای تاریخ پژوهان 
معاص�ر، م�ورد ارزیاب�ی ق�رار گی�رد. امی�د آنکه 
محققان و عموم عالقه من�دان را مفید و مقبول آید. 

   
  طرح ری�زی کودت�ای 28 م�رداد، از تبعیدگاه 

بیرجند!
آغازین نکته در فهم نقش آفرینی سیاس��ی امیر اسداهلل 
علم، آن است که او راه سیاست و نزدیکی به پهلوی دوم 
را یک شبه نپیمود و ابراز وفاداری وی به شاه، مسبوق به 
سابقه ای نسبتاً طوالنیست. او در دورانی که باال گرفتن 
امواج نهضت ملی، کیان شاه جوان را تهدید می کرد، با 
فعالیت علیه دکتر محمد مصدق ب��ه نفع افزایش نفوذ 
و اقتدار محمدرضا پهلوی، راه آینده خویش را گش��ود. 
مصدق اما در آن دوران، این » چاکر وفادار « را شناخت و 
او را به بیرجند تبعید نمود! با این همه علم در تبعیدگاه 
نیز دست از بستر س��ازی برای کودتای قریب الوقوع به 
نفع شاه، برنداشت! سیدمحمد موسوی پژوهشگر تاریخ 
معاصر ایران، در باب اقدامات علم در آن دوره و با استناد 

به پاره ای از اسناد موجود می نویسد:
»یکی از مهم  ترین و پرنفوذ ترین شخصیت های سیاسی 
دوران پهلوی دوم، اسداهلل علم)1299- 1357( بود. وی 
که سابقه تصدی پست های کلیدی نظیر وزارت کشور، 
وزارت دربار و نخس��ت وزیری رژیم پهلوی را در کارنامه 

خود داشته است، یکی از نزدیک  ترین افراد به محمدرضا 
پهلوی بوده و از اس��رار و رموز خاندان پهلوی آگاه بود. 
برخی از وی به عنوان پرقدرت  ترین فرد پس از شاه و ملکه 
در دربار و ساختار حکومتی رژیم پهلوی دوم نام می برند 
و بسیاری از اقدامات این رژیم را ناشی از افکار و عملکرد 
وی می دانند. اما چه شد که اسداهلل علم توانست به یکی 
از پرنفوذ ترین افراد در دوران پهلوی دوم تبدیل ش��ود؟ 
بررس��ی زندگی سیاس��ی علم و اقدامات و عملکرد وی 
نشان می دهد که وفاداری و اطاعت بی چون و چرای وی 
از محمدرضا پهلوی در برهه های حساس تاریخی و نقش 
مهم و واس��طه گرانه وی در ارتقا و تقویت روابط ایران با 
دول بزرگ، باعث شده است که او همواره مورد توجه شاه 
باشد و محمدرضا پهلوی در اکثر امور داخلی و خارجی، 
بر روی علم حس��اب ویژه ای باز کند. از جمله برهه های 
نقش آفرینی سیاسی علم، نقش ویژه او در دوران نهضت 
ملی است. پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت 
و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق، علم که از مخالفان 
دولت ملی و نهضت ملی شدن صنعت نفت بود و از قدرت 
استبدادی شاه حمایت می کرد، به بیرجند تبعید شد و 
تقریباً تا آخر عمر دولت مص��دق در آنجا بود. اما وی در 
بیرجند نیز با عوامل داخل��ی و خارجی کودتا در ارتباط 
بود و نقش مهمی در وقوع کودت��ای 28 مرداد 1332 و 
پیروزی آن داشت. از مهم  ترین اقدامات علم در راستای 
کودتای 28 م��رداد 1332، تهییج اراذل و آش��وبگران 
محلی در منطقه بیرجند، ارتباط گیری و تطمیع افرادی 
نظیر برادران رشیدیان، سرلشکر بازنشسته عبدالحسین 
حجازی، س��رتیپ انصاری و...  و گس��ترش ارتباطات با 
مأموران و نیروهای انگلستان در ایران در زمان کودتا را 
می توان نام برد. بنابراین، علم نقش مهمی در هماهنگی 
نیروهای داخلی و عوامل خارجی کودتا ایفا نمود و تأثیر 
مهمی در پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 داشت. در 
گزارشی که دکتر س��نجابی به دکتر مصدق داده است، 
درباره اقدامات عل��م در منطقه بیرجن��د اینگونه گفته 
شده اس��ت: » از حزب ایران شهرستان بیرجند گزارش 
می دهند: آقایان اس��داهلل علم و خزیم��ه علم در نواحی 

جنوب خراسان، مشغول تحریک و اغوای مردم ساده لوح 
و عناصر ناراضی می باشند که در مواقع حساس و بحرانی 

علیه دولت و نهضت ملی بلوا و آشوب فراهم آورند... . « 
  در تظاهرات 15 خرداد، فقط باید با گلوله مردم 

را بزنیم!
همانگونه که پیشتر اشارت رفت، برعهده گرفتن اجرای 
اصالحات م��ورد نظر امری��کا، در زمره ش��اخص  ترین 
فراز ها در کارنامه اسداهلل علم به شمار می رود. به عبارت 
دیگر ای��ن امر، مأموریت��ی نبود که پهل��وی دوم بتواند 
آن را به هرکس��ی بس��پارد و طبعاً در این ب��اره، نیاز به 
فردی مورد اعتماد و وفادار بود. عل��م در این فرآیند، تا 
جایی پیش رفت که در روز 15 خرداد، شاه را به کشتن 
تظاهر کنندگان تشویق و حتی اظهار کرد: حاضر است 
در صورت شکس��تن این پروژه، خود مسئولیت آن را به 
تمامی بپذیرد! درنگی در این سخن، نشان می دهد که 
چگونه علم در س��ال های بعد، توانست خصوصی  ترین 
دوست محمدرضا پهلوی شود! زهره صالحی سیاوشانی 

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره آورده است:
»اسداهلل علم در مدت یک سال و خرده ای نخست وزیری 
خود، سه بار تش��کیل کابینه داد! در این زمان، سیاست 
امریکا بر مبنای حمایت از شاه قرار گرفته بود، بنابراین 
به رئیس دولت و وزرایی مطیع و خانه زاد نیاز بود. جیمز 
بیل می نویسد: » شاه، دوس��ت قابل اعتماد خود اسداهلل 
علم را انتخاب کرد. در همان حال که ش��اه می خواست 
در سکوی هدایت کش��تی ایران در آب های پرمخاطره 
به پیش راند، می توانس��ت به وفاداری علم در کنار خود 
تکیه و روی آن حساب کند. همراه با علم، تعدادی خدمه 
کش��تی نیز وارد کابینه نیز ش��ده بودند! « اسداهلل علم 
برای انجام اه��داف و برنامه های تعیین ش��ده، چند کار 
در س��رلوحه برنامه هایش بود: تمرکز قدرت در شخص 
شاه و تنزل مقام نخست وزیری تا حد نوکر و چاکر شاه، 
سانسور شدید مطبوعات و رس��انه ها، تضعیف و حذف 
مخالفان! وی از همان ابتدای نخست وزیری خود، برای 
اینکه موضوع یکه تاز بودن محمدرضا پهلوی را بر همگان 
تفهیم کند، در اولین مرحله خود پیش��قدم شد و اظهار 

 آن طور که از روایت  ها پیداس�ت، َعَلم 
قصد داشت از نقطه ضعف اخالقی شاه 
یعنی زنبارگی مفرط او اس�تفاده کند، 
تا نه تنها بیش�تر به او نزدیک ش�ود، 
بلکه بدین واسطه به مهم  ترین کنشگر 
سیاس�ی ایران تبدیل گردد! بر همین 
اساس است که همه نزدیکان دربار، بر 
توسعه فساد دربار توسط علم شهادت 
داده اند! تا جایی که بس�یاری از آنها، 
فساد شاه را به گردن علم انداخته اند!
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پدیده امیر اسداهلل علم و خوانشی از راز بقای او در ساحت سیاست پهلویستی

دالل محبت شاه
 شاخص  ترین کنشگر سیاسی ایران!
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تالشی در شناخت منش عالمان دین 
در گستره تاریخ

 روحانیان 
و »ذوق لطیف ایرانی«

  محمدرضا کائینی
برخ��الف پ��اره ای از 
ب��اب  در  تص��ورات، 
ش��ناخت منش و روش 
علمای شیعه در دوران 
پس از پی��روزی انقالب 
فعالی��ت  اس��المی، 
پژوهشی چندانی صورت 
نگرفته اس��ت. این ادعا 
تقریباً، در ب��اب تمامی 
عرصه های حیات ایشان صادق است و تنها مواردی 
معدود را می توان یافت که جستن در این باره را به 
گونه ای درخور به انجام رس��انده باشد. تاریخ پژوه 
زبده و برجسته زنده یاد حجت االسالم والمسلمین 
علی ابوالحسنی )منذر(، در زمره چهره هایی است 
که در این باره، گام هایی بلند برداش��ت و توانست 
شماعی از کارنامه این قشر در ادوار گوناگون تاریخ 
معاصر ایران را بنمایاند. اثری که هم اینک به شما 
معرفی می شود، در عداد واپسین کتب منتشره آن 
بزرگ است که طی آن، به جلوه هایی از مطایبات و 
شیرین گویی های عالمان ش��اخص در مقام سخن 
پرداخته است. او خود در دیباچه این تحقیق، در باب 

ضرورت و محتوای آن چنین آورده است:
»عالمان و حکیم��ان- و در ی��ک کالم: نوعاً همه 
چیزش��ان عالمان��ه و حکمت آمی��ز اس��ت؛ حتی 
ش��وخی  ها و پرخاش هایش��ان. آن عالم فرزانه که 
» حکمت « در عمق جانش نف��وذ دارد، زمانی که 
شادی و نش��اط، تمام وجودش را پر س��اخته و با 
دوس��تان یکدل خوی��ش، » گل می گوی��د و گل  
می ش��نود« و نیز زمانی که از شدت خشم، چونان 
دریای طوفانی ش��ده و حریف را به ب��اد اعتراض 
می گیرد، سخن و عملش از حکمت و معرفت تهی 
نیست. واژه  ها و مفاهیمی که در هنگام بحران- از 
شدت شادی گرفته تا کثرت اندوه- از ذهن و زبانش 
می تراود، در کل، حکیمانه یعنی بجا و استوار است؛ 
چندان که می توان، از آنه��ا نیز درس  ها آموخت و 
پند ها اندوخت. در کارنامه زندگی عالمان فرزانه، 

فراوان مواردی می یابیم که آنان- در عرصه فتوا و 
قضاوت، یا تدبیر و سیاست، یا بحث و چالش علمی 
با حریف - نکت��ه ای آورده اند، مضمونی پرورده اند، 
ش��گردی زده اند، طن��زی پرداخته ان��د و مزاحی 
گفته اند و...  که شنیدنی و آموختنی است. علما و 
روحانیون، شئون و مقامات گوناگونی داشته و در 
عرصه های متعددی از عل��م و عمل، انجام وظیفه 
می کنند و بر این اساس، ذوق ورزی و لطیفه پردازی 
و هنرمندی آنان نیز در عرصه های مختلفی ظهور 
و بروز دارد که از جمله آنه��ا می توان به عرصه  ها و 

موارد زیر اشاره کرد:
الف( دقت ورزی ه��ا، نکته یابی ها و خرده گیری  ها و 
اشکال گرفتن های ظریف علمی در سر درس استاد 

یا جاهای دیگر
ب( هنرنمایی  ه��ا و حاضرجوابی ه��ای حکیمانه و 
استادانه در مناظره  ها و چالش های علمی با حریف 
ج( اس��تفاده بهن��گام و مدبَران��ه از فرصت  ه��ا و 
موقعیت های اجتماعی، سیاسی و...  برای رساندن 
پیام و القای نظریه  ها و پیش��برد اهداف اصالحی و 

اسالمی خویش
د( طنز و شوخی با ارباب قدرت و مکنت 

ه( مهارت و هنرمندی در حل مشکالت و اختالفات 
مردم

و( وعظ و خطابه و هنرمندی در بیان مطالب و ذکر 
تمثیل  ها و نیز گریززدن های حساب شده و سوزانگیز 

در پایان منبر به مصائب اهل بیت علیهم السالم 
ز( امربه معروف و نهی ازمنک��ر و تمهیدات مدبَرانه 

برای حسن انجام و تأثیر آنها بر روی افراد 
ح( اتخاذ تدابیر پخته در هنگام قضاوت بین افراد به 

منظور تشخیص مجرم. 
در این دفتر بر آنیم ش��ما را با نمونه های جالبی از 
ش��وخی ها، طنزها، لطیفه گویی ها، نکته گیری ها، 
مضمون تراش��ی ها، حاضرجوابی ها و ش��گردهای 
حکیمانه عالمان و طالبان علوم دینی در عرصه های 
گوناگون علم و عمل آش��نا کنیم و البته در خالل 
مطالب، به اقتضای بحث و توضی��ح مطلب، نکات 
مفید و ارزشمند فراوانی نیز آمده است که خواهید 

خواند.«  

داشت: نوکر اعلیحضرت همایونی و فرمانبردار اوست! 
این برخورد علم با محمدرضا پهلوی، در اصل معنی 
تذکر و هشدار به دیگر بلندپایگان کشوری و لشکری 
را داش��ت، تا سیاست جدید کش��ورداری را به آنان 
ابالغ کند. بنابراین محمدرضا پهلوی حق داش��ت 
مانند لویی چهاردهم پادشاه معروف فرانسه بگوید: 
» ما خود صدراعظم خود هس��تیم! « اسداهلل علم در 
دوران نخست وزیری خود برای اثبات وفاداری خود 
به محمدرضا پهلوی، خوش خدمتی  هایی انجام داد. 
از جمله: طرح الیحه انجمن ه��ای ایالتی و والیتی، 
ایفای نقش مهره شاه در رفراندوم، کشتار مردم در 
15 خ��رداد و مواردی از این قبی��ل. در مهر 13۴1، 
الیحه انجمن های ایالت��ی و والیتی در هیئت دولت 
علم تصویب شد. الیحه مزبور، سروصدای بسیار به 
پا کرد، چون در اصل تعرضی آشکار به قانون اساسی 
مشروطیت بود. محمدرضا پهلوی و اسداهلل علم، از 
یک سو مخالفت گسترده گروه های مختلف خصوصاً 
روحانیون را در جریان الیحه مزبور مشاهده کردند 
و از س��وی دیگر، تح��ت فش��ار امریکایی  ها مجبور 
به اجرای اصالحات مورد نظر آنه��ا بودند. بنابراین 
درصدد برآمدند تا با به رفراندوم گذاشتن اصالحات، 
راه هرگونه مخالفت را مس��دود کنند و همچنین با 
تصویب اصالح��ات از طرف مردم، ب��ه آن ماهیت و 
رنگ ملی � قانونی بدهند. به رغم همه مخالفت  هایی 
که علیه رفراندوم صورت گرفت، محمدرضا پهلوی 
و اسداهلل علم مصمم به اجرای آن بودند و سرانجام 
رفراندوم در جوی متشنج، در 6 بهمن 13۴1 برگزار 
و تصویب شد. علم اعالم کرد: » سیاست داخلی ما، 
اجرای سریع و دقیق لوایح پیشنهادی اعلیحضرت 
همایونی شاهنشاهی است که به تصویب ملت رسیده 
است.« این لوایح، همان برنامه اصالحات ارضی بود و 
مسائل دیگری که به پیشنهاد محمدرضا پهلوی به آن 
اضافه شده بود و به انقالب سفید یا انقالب شاه و ملت 
موس��وم گردید. بعد از تصویب لوایح انقالب سفید، 
اس��داهلل علم به مخالفان این قانون اخطار داد: » در 
سال های اخیر تعدادی زیادی در هیئت حاکمه مانع 
ترقی مملکت بودند، ولی شاهنشاه از سال  ها پیش 
افکار مترقیانه ای برای پیش��رفت مملکت داشتند. 
مجلس یا هر طبقه ای که با این افکار هماهنگ نشود، 
محکوم اس��ت. انقالب س��فید به رهبری شاهنشاه 
انجام ش��ده و آن را به ما تحمیل نکرده اند!« اما این 
پایان کار نبود. گرفتاری اسداهلل علم در بهار 13۴2، 
با تظاهرات بازاریان و روحانیون از س��ر گرفته شد. 
در آخر، عل��م راه چ��اره را دس��تگیری رهبر اصلی 
روحانیون )امام خمینی( دانست. دستگیری ایشان 
منجر به قیام 15 خرداد 13۴2 شد. علم در آن روز از 
هیچ خشونتی فروگذاری نکرد. وی در گفت وگویی 
با محمدرضا پهلوی، یادآور شده بود که در تظاهرات 
باید بزنیم! و در برابر پرسش شاه که چگونه باید زد؟ 
پاسخ داده بود: یعنی با گلوله بزنیم! اگر موفق شدیم 
که چه بهتر، وگرنه مرا مسئول معرفی کنید! با همه 
خوش خدمتی های اسداهلل علم به خاندان سلطنتی، 
او به امر شاه در اسفند 13۴2 از نخست  وزیری استعفا 

داد و حسنعلی منصور جانشین وی شد.« 
  عامل شاه در شکستن ساختارهای قانونی 

نظام مشروطیت!
امیر اسداهلل علم عالوه بر مش��اغل رسمی خویش، 
چند نقش تعریف نشده و پنهان نیز داشت که ایفای 
آن از سوی وی، برای شاه بسا خوشایند بود. یکی از 
آنها البی گری های پش��ت پرده با عناصر و جریانات 
گوناگون، برای کنار کشیدن به هنگام اراده ملوکانه 
بود! به واقع علم در ه��ر مورد که مانع��ی قانونی یا 
ش��به قانونی برای اعمال قدرت ش��اه وجود داشت، 
بالفاصله برای کنار زدن آن دس��ت به کار  می شد و 
از این طریق، خاطر ش��اهانه را آس��وده می ساخت! 
سیدمحسن موسوی زاده جزایری پژوهشگر تاریخ 

معاصر ایران، دراین فقره بر این باور است:
»در دوران سلطنت 37 ساله محمدرضا پهلوی، افراد 
زیادی به عنوان کارگزار و مقامات سیاسی، لشکری و 
کشوری به او خدمت کردند، اما در بین آنها، فقط چند 
نفر انگشت شمار توانسته بودند به حلقه نزدیکان شاه 
اضافه شوند و در بین آنها، فقط اسداهلل علم توانسته 
بود اعتماد ش��اه را به حدی جلب کن��د  که بر روی 
بس��یاری از تصمیم گیری های اساسی او تأثیرگذار 
باشد! از طرفی ش��اه نیز به او به حدی اعتماد داشت 
که نه  تنها در مسائل سیاس��ی از او به عنوان واسط و 
ابالغ کننده سیاست های خود به دولتمردان و حتی 
مخالفان اس��تفاده می کرد، بلکه حتی او را از برخی 
مسائل ش��خصی و خصوصی خود آگاه کرده و علم 
سال ها برای شاه، نقش محرم اسرار- من جمله درباره 
ارتباط نامشروع با زنان- را ایفا می کرد. اما اینکه چرا 
در بین دولتمردان شاه، شخص علم توانسته بود به 
چنین جایگاهی دست یابد و راز حفظ این جایگاه در 
طول مدت س��لطنت محمدرضا چه بود، مسئله ای 
است که این نوشتار درصدد پاس��خ به آن است. بر 
اساس نظریه سلطانیسم، حکومت های سلطانی بر 
پایه خودکامگی، ریاکاری قانونی، ش��خص گرایی، 
مبهم بودن مرز میان دولت و نظام و فساد قرار دارند. 
این حکومت ها به ظاهر به قانون پایبند هستند، اما 
در عمل هر جا که حاک��م اراده کن��د، قانون ملغی 
می شود! همچنین برخوردهای سلبی با مخالفان و 
عطش افزایش قدرت، از طریق سازوکارهای قانونی 
دنبال می ش��ود. در این حکومت ها، همه مس��ائل 
حول ش��خص حاکم ب��وده و اراده و تصمیم های او، 
به عنوان پایه و اساس تصمیم گیری های کشور لحاظ 
می شود. علم در دوران محمدرضا پهلوی، وظایفی 
را انجام می داد که تبدیل حکومت به سلطانیس��م 
را میسر می کرد. علم دستورات و خواسته های شاه 
را که با قانون در تضاد بود، به مس��ئوالن و مخالفان 
ابالغ کرده و می خواست که آنها اجرا شود. علم این 
امکان را فراهم می کرد که حکومت شاه، بتواند ظاهر 
قانون گرایی خود را حفظ کند. او در این راه به  فرمان 
شاه، حزب مردم را تشکیل داد تا نشان دهد در ایران، 

دموکراسی بعد از کودتای 28 مرداد همچنان وجود 
دارد. علم در این دوران، در شخصی سازی حکومت 
برای ش��اه نقش زیادی داش��ت، به طوری  که بدون 
توجه به سلسله مراتب دولتی، با وزیران و مسئوالن 
دولتی مالقات کرده و نظرات ش��اه را به آنها گفته و 
از آنها برای شاه، گزارش کار می گرفت. شاه از طریق 
علم و در عمل، موانع قانونی را دور زده و حکومت را 
به سوی شخصی شدن س��وق می داد. شاه از طریق 
علم، به اعمال نظر در همه مس��ائل اقدام می کرد و 
در عمل، س��اختارهای رس��می را بی اثر کرده و جز 
نامی از آنها باقی نگذاش��ته بود، اما درجایی که باید 
مسئولیت قبول می کرد، تحت عنوان اینکه شاه بر 
اس��اس قانون اساسی مس��ئولیت ندارد، از پذیرش 
مس��ئولیت تصمیم های��ش خ��ودداری می ورزید! 
به عنوان مث��ال یک بار در جلس��ه ش��ورای اقتصاد، 
درباره افزایش قیمت فوالد بحث می ش��ود و ش��اه 
درباره آن تصمیم می گیرد، اما چند ماه بعد با وجود 
تغییرات در بازارهای جهانی، وضعیت در ایران تغییر 
نمی کند. در اینجا شاه از مسئولیت شانه خالی کرده 
و می گوید: شاه مقام غیرمسئول است و تصمیم گیری 
با شماست و جلسه را با ناراحتی ترک می کند! براین 
اساس یکی از مهم  ترین مسائلی که سبب شد تا علم 
در دوران س��لطنت پهلوی دوم قدرت خود را حفظ 
کند و شخص امینی برای شاه شود، برای آن بود که 
تصمیم های ش��اه را بی چون  و چرا به دیگران ابالغ 
کرده و بس��ترهای شخصی س��ازی قدرت را فراهم 
می کرد. علم با اطاعت بی چون وچرا، امکان شکستن 
س��اختار ها را برای ش��اه به گون��ه ای فراهم می کرد 
که در ظاهر همه اقدامات غیرقانونی ش��اه در قالبی 
قانونی محقق شود. همین مسئله ازجمله دالیل مهم 

پیشرفت او بود.« 
  خدا لعن�ت کند اس�داهلل علم را ک�ه برای 

محمدرضا بساط شیطنت درست می کرد!
دومین نقش تعریف نشده و غیررسمی علم، داللی 
محبت برای محمدرض��ا پهلوی ب��ود. در این باره، 
چندان نیاز به شاهد و اس��تدالل نیست، چه اینکه 
واپسین مجلد از یادداشت های او –که با دستکاری 
کمتری نش��ر یافته است- بیشتر ش��بیه به یک اثر 
پورنوگرافیک می نماید! علم به عقده جنس��ی شاه 
پی برده بود و برای اشباع و ارضای آن، تمامی تالش 
خود را به کار می برد. وحید بهرامی، پژوهشگر تاریخ 
معاصر، در ارزیابی این نقش ویژه امیر اسداهلل خان، 

معتقد است:
»محمدرضاش��اه پس از جدایی از همس��ر اولش 
فوزیه، برای مدتی دوران تجرد را می گذراند. وسایل 
تفریح و سرگرمی او را در این دوران بیشتر خواهرش 
اشرف فراهم می کرد و علم به این نقطه  ضعف شاه 
پی برده بود و با کشف و معرفی دوستان تازه ای به 
شاه، دوس��تی و نزدیکی بیش��تری با او پیدا کرد و 
به تدریج محرم اسرار زندگی خصوصی شاه گردید. 
در ای��ن  ارتباط علی ش��هبازی، یک��ی از نیروهای 
پاسپان شاهنشاهی و سرتیم محافظ شاه، در کتاب 
خاطرات خود معتقد است: از وقتی علم وزیر دربار 
شد، در وزارت دربار » تشکیالتی ویژه برای سرگرمی 
شاه درست کرده بود. این تش��کیالت یک بودجه 
سرسام آور داش��ت. کار اعضای این تشکیالت این 
بود که خانم های شوهردار و دختران بخت برگشته  
یا همس��ران و دختران کس��انی که می خواستند 
مقامی بگیرند، برای ش��اه بیاورند.« علی شهبازی، 
محافظ شاه، در جای دیگری از کتاب خاطرات خود 
می نویسد: » علم برای عیاش��ی در خارج از کشور 
نیز تشکیالتی درست کرده بود و عده ای مأموریت 
داشتند که هنگام مسافرت در خارج از کشور، برای 
او قباًل همه چیز را آماده کنند.« تاج الملوک آیرملو 
ملکه مادر نیز در خاطرات خود می نویس��د: » خدا 
لعنت کند اس��داهلل علم را که بساط شیطنت برای 
محمدرضا درست می کرد و باعث تحلیل رفتن قوه 
پسرم  می شد!« فریده دیبا، مادرزن محمدرضاشاه، 
خیلی مؤدبانه در کتاب خاط��رات خود نقل کرده 
است: » علم از مشاوران جنس��ی محمدرضا بود!« 
فردوست دوست نزدیک شاه هم تأیید کرده است 
که » علم محرم محمدرضا بود و س��ال  ها به عنوان 
وزیر دربار، کنترل کامل دربار محمدرضا را به  دست 
داشت! هرگاه محمدرضا می خواست، علم برای او 
از خارج یا داخل زن پیدا می ک��رد و با هزینه های 
گ��زاف، ترتیب مجالس همخوابگ��ی محمدرضا را 
می داد!« آنطور که از روایت  ها پیداست، َعلَم قصد 
داشت تا از نقطه ضعف اخالقی شاه استفاده کند تا 
نه تنها بیشتر به او نزدیک شود، بلکه بدین واسطه 
به مهم  ترین کنشگر سیاس��ی ایران تبدیل گردد! 
بر همین اساس اس��ت که همه نزدیکان دربار، بر 
توسعه فس��اد دربار توسط علم ش��هادت داده اند! 
تا جایی که بسیاری از آنها، فس��اد شاه را به گردن 
عل��م انداخته اند! ویژگی فردی دیگر اس��داهلل علم 
که سبب ش��د تأثیرگذار ترین سیاستمدار ایران و 
نزدیک  ترین فرد به شاه شود، تملق و چاپلوسی بود. 
علم در این  ارتباط خود در کتاب خاطراتش چنین 
نقل کرده اس��ت: » ناهار را دسته جمعی در حضور 
شاه خوردیم و هر یک سعی کردیم گوی چاپلوسی 
و تملق گویی به شاه را از دیگری برباییم!« گویا گاه 
این تملق گویی های علم که از سرآمدان دربار بود، 
به جایی می رسید که به حضار حالت انزجار دست 
می داد! مثال در یکی از میهمانی های ملکه مادر، علم 
چنان چاپلوس��ی کرد که مورد اعتراض همسرش 
قرار گرفت و به او تذکر داد که  » امشب بیش از حد 
معمول نسبت به ش��اه تملق گفت! این چاپلوسی  
و تملق های افراطی علم، محمدرض��ا پهلوی را به 
مالیخولیای عقل کل بودن مبتال کرد و آن قدر شاه 
را عقل کل و تافته جدا بافته خداگونه نامیده بود، که 
کم کم خود شاه نیز به این باور رسیده بود که دارای 
رسالت ویژه ای از سوی قدرت های ناشناخته است و 
در کنار آن سبب گشته بود تا بیشتر و بیشتر علم را، 

وارد حریم خصوصی خود کند!«  

ویژگ�ی اس�داهلل علم که س�بب ش�د 
تأثیرگذار تری�ن سیاس�تمدار ای�ران و 
نزدیک  ترین فرد به ش�اه ش�ود، تملق 
و چاپلوس�ی بود! عل�م در ای�ن  ارتباط 
خ�ود در کت�اب خاطرات�ش چنین نقل 
کرده اس�ت: » ناهار را دس�ته جمعی در 
حضور ش�اه خوردی�م و هر یک س�عی 
کردیم، گ�وی چاپلوس�ی و تملق گویی 
ب�ه ش�اه را از دیگ�ری بربایی�م! « این 
تملق ه�ای افراط�ی، پهل�وی دوم را به 
مالیخولیای عق�ل کل بودن، مبتال کرد! 
علم آنق�در ش�اه را تافت�ه ج�دا بافته 
خوانده بود که کم کم خ�ود او نیز به این 
باور رسیده بود که دارای رسالت ویژه ای 
از س�وی قدرت های ناش�ناخته است!
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