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  سالهاكاسبيباحربه»آخرينكنسرت«

در بين س��لبريتي هاي قديمي لس آنجلس��ي، »ابراهيم حامدي« 
معروف به »اِبي«، به خاطر آهنگ ها و حاشيه سازي در اين سال ها، 
توانس��ته خويش را در ميان اخبار روز حفظ كند و در كانون توجه 
باقي بماند. از طرفي او به عنوان كس��ي كه جهت گيري سياس��ي 
ضدجمهوري اس��امي دارد و مدام با خانواده پهل��وي در ارتباط 
است، ش��ناخته مي ش��ود. اين خواننده قديمي با وجود سن باال و 
تحليل رفتن قدرت خوانندگ��ي اش، همچنان دس��ت از فعاليت 

برنداشته است. 
ابي در سال ۱۳۵۳ ازدواج كرد و از ازدواج اولش، صاحب سه دختر 
اس��ت. وي پس از جدايي از همسر اول، با مهش��يد برومند ازدواج 
مي  كند. مهشيد يك پسر به نام »فرشيد« دارد كه پسرخوانده ابي 
محسوب مي  شود و در تأس��يس سايت هاي شرط بندي با »ساسي 
مانكن«ش��ريك اس��ت. ابي در دوران قبل از انقاب، ب��ا برادران 
»شهبال« و »شهرام شب  پره« آش��نا مي  شود. شهبال صداي او را 
مي شنود و به وي پيشنهاد كار در گروه »بِلَك كتز« را مي دهد. ابي 
مدت زيادي در كاباره »كوچيني« به عنوان يك خواننده معمولي 
كاباره اي، روي صحنه مي رود. طبق اطاع��ات موجود، ابي پيش 
از انقاب تك آهنگ هاي زيادي را روي صفحه منتش��ر كرد، ولي 
هيچ گاه آلبوم مستقلي از او ارائه نشد. آثار اين دوره او، بعد از انقاب 
و در خارج از كشور بود كه در قالب آلبوم هاي مستقل و به صورت 
كاست به بازار عرضه شد. بيش��تر منتقدين اعتقاد دارند كه ابي به 
طور رسمي، فعاليت حرفه اي و محبوبيت خود را بعد از انقاب به 

دست آورد. 
در مورد خوانن��دگان مورد توجه در دوره قب��ل از انقاب، با توجه 
به سليقه عمومي، اسامي متفاوتي را مي ش��ود نام برد. با اين همه 
نام ابي، هرگز جزو اين اس��امي نبود، چراكه ب��ا وجود خوانندگان 
مطرحي مانند: داريوش، ايرج، ستار و... الخ كه توانسته بودند جاي 
پاي خود را نزد مخاطبان ش��ان محكم كنند و حتي در مواردي با 
ارتباط نزديك با دربار، يكه تاز ميدان شوند، ديگر جايي براي جوالن 
تازه واردهايي چون ابي نبود. چيزي كه باعث شد ابي مشهور شود 
و مورد توجه و حمايت اپوزيسيون قرار بگيرد، مسئله جهت گيري 
سياس��ي اين خواننده و خواندن آهنگ هاي��ي در مخالفت با رژيم 
پهلوي بود. ترانه هايي مانند: »خانه سرخ است«، »بشكن«، »نون 
و پنير و س��بزي«، »ش��كار«، »درخت« و... از جمله ترانه هاي ابي 
است كه جهت گيري سياس��ي او و مخالفتش با نظام وقت را نشان 

مي دهد. 
اين خوانن��ده در مصاحبه هاي خود در چند س��ال اخي��ر و نيز در 
صفح��ات اجتماع��ي اش، مخالفت خ��ود با جمهوري اس��امي را 
نشان داده است. با توجه به جهت گيري سياسي ابي و مورد توجه 
قرارگرفتن اين خواننده توس��ط اپوزيس��يون، او پله هاي ترقي در 
خارج از كش��ور را خيلي س��ريع و هموار كرد و توانست به واسطه 
همين روابط، با موسيقي دانان مش��هور همكاري كند و پشت سر 
هم تك آهنگ و آلب��وم بيرون بدهد، آن هم ب��دون نگراني از پيدا 
كردن سرمايه گذار! االن حدود ۱0 سالي مي شود كه هر سال، وي 
با تبليغات »آخرين تور كنس��رت هاي ابي« در كشورهاي اطراف 
ايران، مانند دوبي، تركيه و ارمنس��تان و... كنسرت برگزار مي كند 
و بليت هاي آن را با رقم هاي بس��يار باال به مخاطبانش مي فروشد! 
اين مسئله كه ديگر به صورت ش��وخي بين مخاطبان او درآمده، 
باعث شده تا رفتن به آخرين كنسرت ابي جزو آرزوهاي شان باشد 
و مطمئن باشند كه باالخره روزي در آخرين كنسرت وي شركت 

مي كنند!
يكي از جنجالي ترين اخبار در مورد س��لبريتي هاي خارج از ايران 
در اواخر سال 98، خبر دعوت »محمد بن س��لمان« در عربستان 
سعودي از گروهي از خوانندگان ايراني خارج از كشور، به مناسبت 
فستيوال »جشنواره زمستاني طنطوره« بود. ليا فروهر، شادمهر 
عقيلي، اندي و ش��هرام ش��ب  پره در شب نخس��ت اين برنامه در 
پانزدهم اسفند و آرش، ابي و ساسي مانكن )شريك پسرخوانده ابي 
در سايت هاي شرط بندي( در ش��ب دوم، براي بن سلمان به روي 
صحنه رفتند و پول خوبي به جيب زدند! تقريباً مي توان گفت كه 
از همانجا، آهنگ »خليج فارس« ابي به حاش��يه رفت. وي چندي 
بعد و در مصاحبه اي حاشيه ساز و پراعتراض، علت حذف خواندن 
اين آهنگ در كنسرت هايش در كشورهاي عربي را در يك جمله 
خاصه مي كند: »من سياس��ي نيستم!« اين س��خنان ابي، باعث 
حمله طرفدارانش به صفحات مجازي وي و عصبانيت مردم شد و 
تبعات اين عصبانيت، مدت ها با خالي ماندن صندلي هاي آخرين 

كنسرت هاي نامبرده در تركيه ادامه داشت.
پس از اين ماجراها، قضايايي مانند توهين همس��ر ابي به پس��ت 
چاووشي به مناسبت شب ضربت خوردن اميرالمؤمنين )ع(، باعث 
درگيري طرفداران دو خواننده در فضاي مجازي شد و در نهايت، 
ابي براي ختم غائله و از دس��ت ندادن فالوورهايش، در ويدئويي از 
چاووشي عذر خواست، اما بعد از اين ماجرا در صفحه مجازي اش، 

سهم همس��رش را كم رنگ كرد تا مخاطبان را از دست ندهد و به 
جايش مانند ديگر س��لبريتي هاي قديمي، پست هايي در حمايت 
از همجنس گرايان در اي��ران، لزوم خريد واكس��ن كرونا از خارج، 

مخالفت با جمهوري اسامي و... گذاشت. 
  آويزانشدناز»شازدهخانم«

برخي خوانندگان قديم��ي، به خاطر قراب��ت و نزديكي با خاندان 
پهلوي، تواس��تند پله هاي ترقي را با س��رعتي بس��يار بيشتري از 
همگنان خود طي كنند و در اين بين »عبدالحس��ن س��تارپور«، 
معروف به »ستار« با آهنگ »شازده خانم« كه به گفته خودش به 
افتخار دختر بزرگ پهل��وي دوم خوانده بود، جايگاهي ويژه يافت. 
ستار يك ماه قبل از انقاب، به خارج از كش��ور رفت و تاكنون در 
لس آنجلس ماندگار شده است و طبق گفته هاي خودش، تنها بعد 

از سقوط جمهوري اسامي قصد دارد به ايران برگردد!
ستار در س��ن ۲۲ س��الگي با خواندن ترانه »خانه  به  دوش« براي 
س��ريالي به همين نام، مورد توجه قرار گرفت و پس از آن، رابطه با 
خاندان پهلوي باعث پيشرفت وي گشت. پس از انقاب نيز ايجاد 
رابطه پايدار با اپوزيس��يون، راه وي را هموار ساخت. اين حمايت 
موجب فعاليت هاي بين المللي ديگ��ري، مانند ضبط يك آلبوم با 
خواننده اي اس��رائيلي به نام »عيدان رايخل« ش��د. آخرين آلبوم 
ستار، »۴0 سال خاطره« نام داشت. وي چندين آهنگ سياسي نيز 
دارد كه نمونه هاي آن »مردم« و »رفراندوم« هستند كه هر دوي 
آنها را به همراه »شيفته« و »حسن شماعي زاده« خوانده است. از 
جمله فعاليت هاي مجازي ستار در سال هاي اخير، اعتراض به رد 
صاحيت هاي شوراي نگهبان در سيزدهمين دوره انتخابات رياست  
جمهوري اسامي ايران و پس از آن، انتقاد از سلبريتي هاي داخلي 
بود. او در مورد سلبريتي هاي داخلي در پستي در صفحه مجازي اش 
گفته بود: »افكار عمومي اما هنوز منتظر اع��ام نظر هنرمندان و 
س��لبريتي هايي مانند: باران كوثري، امير جعفري، پيمان معادي، 
الهام پاوه  نژاد، شهاب حسيني، ترانه عليدوستي، فاطمه معتمدآريا 
و اصغر فرهادي و مشابهان آنها هستند كه در دوره هاي گذشته براي 
ترغيب مردم به رأي دادن از هيچ اقدامي فروگذار نكردند، اما اكنون 
به طرز مشكوكي پنهان شده اند... .« پس از اين پست، تمام تاش 
ستار در فضاي مجازي، براي تحريم انتخابات رياست جمهوري بود 

كه البته چندان ديده نشد و مورد توجه قرار نگرفت. 
از حاشيه ها و رسوايي هاي مهم ستار در چند سال اخير، مي توان به 
بازخواني آهنگ شازده خانم در مستراح اشاره كرد! ماجرا از اين قرار 
بود كه ستار در يك اليو اينستاگرامي شركت كرد و در اين مصاحبه  
از او درخواست ش��د كه آواز بخواند، اين در حالي بود كه ستار در 
حين برقراري اليو اينستاگرام، در سرويس بهداشتي قرار داشت و 
آوازخواندن او در حال قضاي حاجت، به سوژه رسانه ها تبديل شد! 
البته عده اي از طرفداران ستار، علت اين اقدام در اليو را مستي اش 
اعام كردند، ولي بيشتر س��لطنت طلبان عصباني، اين حركت در 
حين خواندن آهنگ ش��ازده خانم را توهين به خاطرات گذش��ته 
دختر شاه سابق دانستند و ستار را متهم كردند كه به يادمان هاي 

باشكوه خود، ادرار كرده است!
  پسرتيمسارنادريافشار،تداومبخشراهپدر

ش��هبال ش��ب پره، برخاف برادرش ش��هرام كه بيش��تر وظيفه 
خوانندگي و ايجاد حاش��يه هاي دلقك وار را بر عهده داش��ت، در 
س��ال هاي پس از انقاب به سمت جذب اس��تعدادهاي همسو با 
تفكرات اپوزيس��يون رفت. به خاطر همين مي توان گفت شهبال 
رسماً مهره مهم اپوزيسيون و در اين سال ها بسيار فعال بوده است. 
پدر شهبال شب پره، تيمس��ار »نادري افشار«)شب پره(، نظامي، 
نوازنده و كارگردان بود. شهبال فرزند اول خانواده است و دو برادر 
به نام شهرام )خواننده( و ش��هنام و يك خواهر به نام شهناز دارد. 
او در ۱7 سالگي، براي ادامه تحصيل به انگلستان رفت و در رشته 
موسيقي ادامه تحصيل داد. شهبال پس از فارغ التحصيلي به ايران 
بازگش��ت و پايه گذار و مؤس��س گروه »بلك كتز« ش��د. او بعد از 
انقاب، به مدت چهار سال در راديو تلويزيون ايران فعاليت داشت، 
اما تصميم گرفت يا به او دستور داده شد كه از ايران برود و فعاليت 
خويش را در امريكا ادامه بدهد. ش��هبال شب پره، جزو به اصطاح 
هنرمنداني بود كه از همان ابتداي ترك ايران، فعاليت هاي زيادي 
را عليه جمهوري اسامي انجام داده است و چندي قبل هم به همراه 
رضا پهلوي، ابراهيم حامدي و... پويش »نه به جمهوري اسامي« 
را به راه انداختند. محمد عبداللهي كارشناس مسائل سياسي، در 
يادداش��تي با عنوان »تيره و تبار موسيقي برانداز« نوشت: »سرنخ 

موسيقي سياه و سكوالر ۵0 ساله تاريخ ايران را بدون شك بايد در 
مافياي دو نظامي فاسد عصر پهلوي و حلقه اطراف آنها جست وجو 
كرد. سپهبد اميرقاسمي مدير تش��ريفات ساواك و تيمسار نادري 
افشار )كه فرزندانش نام خانوادگي شان را به شب پره تغيير دادند(، 
اساس چندين بناي فاسد هنري در ايران را گذاشتند. از مديريت 
بخش فساد راديو و تلويزيون ملي ايران از دهه ۴0 گرفته تا پرورش 
خوانندگان فاسد و پروژه دختر شايسته ايران و...  همه توسط اين 
دو نظامي شاهنشاهي پايه گذاري شد... .« عبداللهي همچنين در 
ادامه مي آورد كه »بعد از چند سال جريان هنر فاسد عصر پهلوي، 
دوباره در لس آنجلس ش��كل مي گيرد و مافي��اي نظامي نادري- 
اميرقاسمي، گام دوم مأموريت خود را كليد مي زند. اوايل دهه 60 
كه ايجاد تلويزيون خصوصي بسيار پرمشقت و پرهزينه است و مردم 
ايران هنوز ماهواره نداشتند و غرب آس��يا فاقد تكنولوژي آن بود، 
اين گروه كار خود را با ساخت و پخش ويدئوكليپ شروع مي كنند. 
اين مافيا به سركردگي عليرضا اميرقاسمي پسر سپهبد، با پول هاي 
بادآورده پدرش و ميليون ه��ا دالر دزدي پهلوي ه��ا از مال مردم 
ايران و البته پشتيباني صهيونيست هاي ايراني تباري چون »هما 
سرشار« و... استارت پروژه فرهنگي ضد نظام جمهوري اسامي را 

اينطور زدند... .«
در حال حاضر شهبال با پروژه اي به نام »صدا قدغن« كه با حمايت 
بنياد فرهنگي و هنري »توس« توليد خواهد ش��د، قصد همراهي 
مجدد با اپوزيسيون را دارد. اين پروژه به اصطاح با هدف پشتيباني 
از زنان ايراني يا فارسي  زباني برگزار مي شود كه به دليل ممنوعيت 
آوازخواني، يا س��اير محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي مرتبط با 
هنرنمايي زنان در عرصه موس��يقي، مجبور ب��ه مهاجرت يا ترك 
سرزمين خود شدند. شهبال شب پره در تمام اين سال ها سعي كرده 
است، بيشتر در پش��ت صحنه و با توليد محتوا و شناسايي اعضاي 
جديد، به اپوزيسيون خدمت كند و شايد به همين خاطر باشد كه 

كمتر از برادرش شهرام، بين مخاطبان عام شناخته شده است. 
  عدمبازگشتبهايران،بهخاطرپروندهمفتوحقتل

وقاچاق
»خليل وثوقي« با نام مستعار »بهروز وثوقي«، از بين سلبريتي هاي 
قديمي مقيم خارج، در زمره چهره هاي همچنان خبر ساز قلمداد 
مي شود. اين سلبريتي كه چند سالي است سخن از بازگشت او به 
ايران، بحث داغ رسانه هاي درجه دو و سه ش��ده است، تقريباً ۱0 

سال قبل از انقاب به شهرت رسيد. 
بهروز وثوقي طبق گفته ها، چندان به درس خواندن عاقه اي نشان 
نداد و در نهايت هم بعد از اينكه دو بار در آزمون دانشگاه رد شد، در 
كار خود نيز ماندگار نش��د و اخراج گشت! س��رانجام شخصي به نام 
»مسعود صمدي« در سال ۱۳۳۴ و در سن ۱8 سالگي، وي را كشف 
كرد. وثوقي در سال ۱۳۳7 با نقشي كوچك و با بازي در فيلم »طوفان 
در شهر ما« به سينما آمد. معموالً نقش هايي نه چندان مهم داشت 
تا اينكه در سال ۱۳۴8 و توس��ط »مسعود كيميايي«، براي بازي در 
نقش اصلي فيلم »قيصر« انتخاب ش��د و اين نقطه ش��روع شهرت 
وثوقي و ارتباطش ب��ا دربار بود. او طبق گفته اطرافيانش، هميش��ه 
به مهماني هاي دربار دعوت مي ش��د و عضو ثابت اي��ن محافل بود. 
اين ارتباط به نفع وثوقي تمام شد، چه اينكه او به خاطر ارتباطش با 
»اشرف پهلوي«، توانست نفوذ خاصي در سينما يابد و بيشتر از يك 
ستاره در سينما ظاهر شود. اين نفوذ به جايي رسيد كه بعد از مدتي، 
وثوق��ي در قراردادهاي خود اين ش��رط را لحاظ مي ك��رد كه در هر 
فيلمي تنها نقش اول را مي پذيرد و نام او بايد در ابتداي هر فيلم بيايد 
و دستمزدش را هم خودش تعيين مي كند، اين در حالي است كه هيچ 
كدام از بازيگران آن دوران، نمي توانند ادعا كنند كه مي توانستند با 
اين ش��رايط بازي كنند. در نهايت بهروز وثوقي ۴۱ساله، دو ماه قبل 
از وقوع انقاب اس��امي، براي بازي در فيلم »گربه در قفس« راهي 
امريكا شد و ديگر بازنگش��ت. او بعدها ادعا كرد كه اين سفر، به نيت 
فرار نبوده است، ولي طبق اظهارات ديگر همكارانش، مسئله از قبل 
برنامه ريزي شده بود. مخصوصاً كه محمود قرباني شوهر اول گوگوش، 
در س��ال هاي اخير طي اظهاراتي عنوان كرده است كه بهروز وثوقي 
قبًا از رفتن از ايران، با گرو گذاش��تن خانه گوگوش)در مدتي كه با 
او ازدواج كرده بود(، سينما »سيلور سيتي« را خريد، اما بعد از دادن 
چند قسط، سينما را فروخت و بدون پرداخت اقساط باقيمانده از ايران 
رفت! كامًا مشخص است كه وثوقي قبل از رفتن، اموالش را تبديل به 
دالر و از ايران خارج كرده است و ادعاي رفتن بدون برنامه اش، از پايه 
كذب مي نمايد. وثوقي پس از فرار، ارتباطش با اپوزيس��يون را حفظ 
كرد. او در حال حاضر در فيلم هاي��ي با محوريت ضديت با جمهوري 
اس��امي بازي و در آنها، معموالً نقش ش��خصيت هاي ضربه خورده 
از رژيم وقت ايران را ايفا مي كند. بهروز وثوقي در س��اليان اخير، در 
فيلم ها و نمايش هاي ضدايراني مانند: »تهديد«، »زرين«، »برخورد«، 

»فصل كرگدن« و... بازي كرده است. 
چند سال پيش سعيد مستغاثي مستندساز و كارشناس سينما، در 
جواب پيام صوتي وثوقي كه به مناسبت تشييع ناصر ملك مطيعي 
در خانه سينما پخش ش��د، گفت: »وثوقي در روزگاري ثروت باد 
آورده اش را فروخت و از اي��ران فرار كرد كه م��ردم ايران در حال 
قيام عليه يكي از فاسدترين و وابسته ترين رژيم هاي تاريخ بودند، 
ولي امروز او از مردم س��خن مي گويد و خود را بهروز وثوقي مردم 
مي خواند، اين در حالي اس��ت كه علت فرار وي از ايران در دو ماه 
پيش از انقاب، به خاطر ترس از اين بود كه گرفتار خش��م همين 
مردم نش��ود، چراكه وثوق��ي رابطه هاي مفس��ده آميزي با يكي از 

تبهكارترين عناصر رژيم شاه، يعني اشرف پهلوي داشت... .«
»محمدعل��ي فردين« يعني هم��ان همبازي قديم��ي وثوقي، در 
باره ش��رايط او در دوران حضور در ايران، ط��ي مصاحبه اي گفته 
بود:»بهروز مدت زيادي با اش��رف بود و با درب��ار ارتباط پيدا كرد، 
اسم بهروز را از اين به بعد آنها سر زبان ها انداختند... يك شب ديگر 
در يك مهماني )درباري(، او را در وضعي آشفته ديدم... اگر انقاب 

نشده بود، شايد بهروز از دست رفته بود... .«
در پايان بي مناسبت نيست كه در مورد علت عدم بازگشت وثوقي 
به ايران، جدا از جنجال هاي بي سر و ته سلبريتي هاي داخلي، اضافه 
كنيم كه به ادع��اي »محمود رضوي« مش��اور محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس شوراي اسامي و تهيه كننده سينما: »بهروز وثوقي 
به خاطر يك پروند قتل و يك پرونده قاچاق، از آمدن به ايران سر 
باز مي زند و در واقع نه به خاطر مس��ائل هن��ري كه به خاطر ديگر 
جرايم خود به ايران نمي آيد، چون نمي خواهد به خاطر اين جرايم 

جواب پس بدهد... . «

سلبريتيهايقديمي،چطورفازبراندازيبرداشتند؟

بازخواني آهنگ »شازده خانم«  در توالت!
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آنچهاميراسداهللعلم
بهتاريخگزارشكرد

تاريخ نگاري خادم
 دور از چشم مخدوم!

شاهد توحيدي 
اثري ك��ه هم اينك 
آن  معرف��ي  در 
م��ي رود،  س��خن 
يك��ي از موثق ترين 
گزارش��ات در باب 
عادات و ش��خصيت 
محمدرض��ا پهلوي 
است كه توسط يكي 
از نزديكان وي، يعني 
اميراس��داهلل علم به 
تاريخ سپرده شده اس��ت. منقح ترين چاپ اين اثر در 
ايران، توسط نشر معين و در هفت جلد نشر يافته است. 
ناشر در ديباچه خويش بر اين سند تاريخي، در باب 

محتواي آن چنين آورده است:
»امير اس��داهلل عل��م از زماني كه وارد گود سياس��ت 
ش��ده، هر روز خاطرات خود را به صورت محرمانه در 
دفترهايی جداگانه ثبت مي كرده است ، ولي آنچه را 
كه امروز ما در دسترس داريم و علينقي عاليخاني به 
گفته خودش، خانواده علم در اختيارش گذاشته اند، 
مربوط است به دي ۱۳۴7 تا شهريور ۱۳۵6. عاليخاني 
در ابتدا خاصه اي از مطالب اين مجموعه را كه به گفته 
خودش حدود ۴هزار صفحه است به انگليسي ترجمه 
مي كند تا در اختيار انگليسي زبانان قرار گيرد. در بهار 
س��ال۱۳7۱، گروه مترجمان انتشارات طرح نو، متن 
انگليسي را به فارسي ترجمه مي كنند كه در دو جلد 
زير عنوان گفت وگوهاي من با شاه، ) خاطرات محرمانه 
اميراسداهلل علم( در ايران منتشر مي شود. بديهي است 
در متن انگليسي، مترجم آنچه را كه خود پسنديده 
است، ترجمه مي كند. به همين دليل هم ما در ترجمه 
فارسي، به همان مطالب دسترس��ي پيدا كرديم، در 
حالي كه بعدها علينقي عاليخاني در خارج از كشور، 
متن فارسي دست نوشته ها را در مجلدات جداگانه به 

اين ترتيب چاپ و منتشر كرد:
جلد اول از ۱۳۴7/۱۱/۲۴ تا۱۳۴8/۱۲/۲9

جلد دوم از اول فروردين ۱۳۴9 تا۱۲۵۱/۲۱

جلد سوم از۲۴ فروردين۱۳۵۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۵۲.
و بعد هم وعده داد كه بقيه دست نوشته ها را به همين 
ترتيب چاپ و منتشر كند. آنچه را كه امروز خواننده در 
اختيار دارد، متن اصلي خاطرات اميراسداهلل علم است 
كه به عاقه مندان تاريخ معاصر ايران تقديم مي شود. 

هنگامي كه اولين چاپ خاطرات علم در ايران منتشر 
شد، اكثريت كساني كه با نام علم آشنايي داشتند، با 
تعجب به اين اثر نگاه كردند و غالباً مش��كوك بودند 
كه آيا به طور كلي، علم اهل نوشتن آن هم خاطرات 
روزانه بوده اس��ت يا اينكه ديگران از قول او مطلبي را 
به رشته تحرير درآورده اند؟ ولي رفته رفته با آگاهي از 
متن خاطرات، اين شك برطرف شد و معلوم گرديد 
به واقع علم، ش��خصاً اين خاطرات را به دور از چشم 
محمدرضا ش��اه تهيه و تنظيم مي كرده است، ولي از 
آنجا كه وحشت آن را داشته كه مبادا آنچه مي نويسد، 
به دست شاه برس��د، در تدوين مطالب طوري قلم را 
به كار مي گيرد كه اگر چنين اتفاقي افتاد، مش��كلي 
براي او ايجاد نشود. معذالك اينك كه ما اصل دست 
نوشته هاي او را در اختيار داريم، متوجه مي شويم به 
علت مفاس��د اجتماعي كه در آن دوران در مملكت 
س��اري و جاري بوده، حتي ش��خصي مانند علم هم 
نمي توان��د با هم��ه احتياطي كه به خ��رج مي دهد، 
پرده دري نكند و گاه ناچار مي ش��ود پرده از مسائلي 
بردارد كه عمق فاجعه و فس��اد را در آن زمان نش��ان 
مي دهد. درباره يادداش��ت هاي علم، تكرار اين نكته 
ض��رورت دارد، آنچه ب��ه عنوان يادداش��ت هاي علم 
منتشر شده و خواهد شد، تنها حوادث 9 سال از ۱۱ 
سال وزارت دربار او را در برمي گيرد و درباره دو سال 
اول وزارت دربار و همچنين ۲0ماه نخست وزيري - كه 
مهم ترين س��ال هاي فعاليت هاي سياسي علم بوده 
است- مطلبي در اين يادداشت ها ديده نمي شود. با اين 
وصف آنچه امروز به نام ياداشت هاي علم در دسترس 
است، سندي معتبر قلمداد مي شود كه پرده از بسياري 
س��ياه كاري هاي دوران پهلوي برمي دارد، به همين 
مناسب هم ما خواندن اين يادداشت ها را به دوستداران 

تاريخ معاصر ايران توصيه مي كنيم.. .« 

اميراسداهللعلمدرلباسسالمدربار
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محمدعليفردي�ن،يعنيهمانهمب�ازيقديمي
وثوق�ي،درب�ارهش�رايطاودردورانحض�وردر
ايران،ط�يمصاحبهايگفت�هبود:»به�روزمدت
زياديبااش�رفب�ودوبادرب�ارارتباطپي�داكرد،
اس�مبه�روزراازاي�نبهبع�د،آنه�اس�رزبانها
انداختن�د...ي�كش�بديگ�ردري�كمهمان�ي
)درب�اري(،اورادروضع�يآش�فتهدي�دم...اگ�ر
انقالبنشدهبود،شايدبهروزازدسترفتهبود...«

چندس�القبل،س�تاردريكاليواينس�تاگرامي
ش�ركتكردودراينمصاحبهازاودرخواستشد
كهآوازبخواند.ايندرحاليبودكهس�تاردرحين
برقرارياليواينستاگرام،درس�رويسبهداشتي
قرارداشتوآوازخواندناودرحالقضايحاجت،
بهسوژهرسانههاتبديلشد!بيشترسلطنتطلبان
عصباني،اينحركتراتوهينبهخاطراتگذشته
دخترش�اهدانس�تندوس�تاررامته�مكردندكه
بهيادمانهايباش�كوهخ�ود،ادراركردهاس�ت!


