
فروردين 1357 در بيمارستاني در نيويورك درگذشت. 
  يادداش�ت هاي علم، آئينه ش�يوه س�لطنت 

محمدرضا پهلوي
علم چند ماه پس از انتصاب به سمت وزارت دربار شروع 
به نوشتن يادداشت هايي كرد كه تا سال 1356 ادامه پيدا 
كرد. اين يادداشت ها بيانگر مسائل پشت پرده اي است كه 
كمتر در رسانه ها به آنها پرداخته مي شد. حضور علم در 
كنار شاه در مهم ترين سال هاي زمامداري او به مدت يك 
دهه آن هم در خلوت و جلوت ويژگي منحصربه فردي 
به يادداشت هاي علم بخشيده است. مطالب مطروحه 
در اين دستنوشته ها شامل مسائل اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امنيتي از يك سو و مسائل 
كاماًل شخصي شاه و خانواده وي از سوي ديگر مي باشد. 
علم خود درب��اره اين يادداش��ت در آخري��ن روزهاي 
حضورش در دربار مي نويس��د: »اين يادداشت ها ديگر 
تمام مي شود، زيرا بدون زيارت شاهنشاه مطلبي نيست 
و نخواهد بود كه بنويسم. جز آنكه بنويسم امروز و فردا 
حالم چگونه بوده اس��ت يا اخبار دنيا را بنويسم كه در 
روزنامه هاي جهان خواهيم ديد. )1(«  اين اظهارات دقيقاً 
بيانگر اين است كه محور اصلي اين يادداشت ها ارتباط 

علم با شاه در زمينه هاي مختلف مي باشد. 
سرپيتر رمزباتم، سفير بريتانيا در تهران)53- 1350( 
درباره جايگاه علم نزد شاه مي گويد:» علم مورد اعتماد 
شاه و در مورد موضوعات مختلف، هميشه تأثيرگذارترين 
فرد بود... او احتماالً در مورد موضوعات مختلف-هميشه- 
تأثيرگذارترين آدم بود. شاه هم زياد به او تكيه مي كرد و 
خيلي براي شاه ارزش داشت... شاه از او استفاده مي كرد. 
فكر مي كنم خيلي نفوذ و تأثير زيادي داشت. قطعاً هر 
پيغامي، هر چي م��ن دلم مي خواس��ت، درجا و فوري 
مي رسيد به شاه. مي خواهم بگويم تمام مدت اعتماد شاه 
را داشت. مي دانيد، چون ارتباطش قطع نمي شد. هر روز 
شاه را مي ديد. منظورم اينكه حتي يك شب هم نبود كه 

براي خودش باشد.«)2(
وي درباره ارتباط علم با انگليسي ها و منش او نيز يادآور 
مي شود:» فكر مي كنم صرفاً دوست داشت بريتانيايي ها 
را. . . خيلي. نمي دانم چطور. . . نمي دانم قضيه كاًل از كي 
شروع شد. بر مي گشت به؟. . . منظورم مشخصاً دنيس 
رايت است. قديم آنها كلي با ماشين با همديگر مي رفتند 
گردش، كلي مشتركات داشتند، مي رفتند با همديگر به 
اروپا براي اسكي. . . اس��داهلل علم خودش را كمي شبيه 
اعيان انگليسي مي كرد و رسوم و رفتارهاي انگليسي را 

دوست داشت.«)3( 
درباره اتقان يادداش��ت هاي علم، هنري پركت، افس��ر 
مسئول امور سياسي و نظامي سفارت امريكا در تهران 
در سال هاي 1972 تا 1976]1351 تا 1355[ و مسئول 
ميز اي��ران در وزارت ام��ور خارجه اي��االت متحده در 
سال هاي 1978 تا 1981]1357 تا 1359[ مي گويد: 
»من در س��ال هاي 1972 تا 1976 در سفارت امريكا 
خدمت كرده ام. وقايع مبهم��ي كه بيگانگان از آن هيچ 
اطالعي نداش��تند، با دقت در اين كتاب ثبت شده اند. 
براي نمونه در ي��ك بعد از ظه��ر آرام روز جمعه در ماه 
اكتبر 1972، من و كاردار سفارت درخواست كيسينجر 
از شاه براي اعزام يك اسكادران 5 به ويتنام را به اطالع 
علم رس��انديم. پس از 20 دقيقه جواب مثبت گرفتيم. 
متعجب ش��ده بوديم كه چگونه درخواس��تي با چنين 
ميزان اهميتي بدون هيچ گونه بحثي اجابت شد. اكنون 
با كمك خاط��رات مي فهميم كه كيس��ينجر از طريق 
كانال نامعلومي با ش��اه تماس گرفته و شاه را براي اين 

درخواست آماده كرده بود.«)4(

  محتواي يادداشت هاي علم در بوته آزمون
علم در يادداشت هاي خود به ثبت مسائل مختلفي از 
قبيل روابط خارجي ش��اه، وضعيت اقتصادي كشور و 
مردم، اوضاع اجتماعي ايران در دهه پاياني رژيم پهلوي، 
نگاه شاه به رجال، مناسبات دروني دربار پهلوي به ويژه 
روابط شاه و همس��رش فرح ديبا، عياش��ي هاي شاه، 
مناسبات با اسرائيل، وضعيت دانشگاه ها، درآمدهاي 
نفتي، مس��ائل امنيتي ، نظامي و. . . پرداخته اس��ت. 
همين ويژگي باعث مي ش��ود كه كتاب خاطرات او به 
عنوان يكي از مهم ترين منابع جهت پي بردن به اوضاع 
ايران در سال هاي پاياني رژيم شاه به حساب  آيد. البته 
نوشتن چنين مسائلي براي نويس��نده آن ولو »غالم 
خانه زاد« شاه مخاطراتي در برداش��ت لذا علم تالش 
كرد ثبت اين رويدادها به دور از چشم نامحرمان صورت 
بگيرد و پس از اتمام هر پرونده يا جلد آن را توسط يكي 
از دوستان خود در ژنو به امانت مي گذاشت تا بر اساس 
وصيت او زماني كه ديگر پهلوي ها بر ايران س��لطنت 
نمي كردند منتشر شود. متن يادداشت ها حاكي از آن 
است كه علم به شاه وفادار و به او عالقه مند بود اما نسبت 
به پاره اي از مسائل و رفتارهاي شاه انتقادهايي داشت. 
عالقه مندي علم به شاه، هم منشأ شخصي داشت و هم 

ناشي از همسويي هر دو نفر با سياست هاي بيگانگان 
بود؛ موضوعي كه از جواني علم را در كنار شاه قرار داد 
و در سال هاي پاياني او را تبديل به نزديك ترين فرد به 
شاه كرد. البته شاه به همه اطرافيان خود نگاهي ابزاري 
داش��ت و در عين خصوصيت با افراد به س��يره تمامي 
بركشيدگان توسط بيگانه نسبت به اطرافيان سوءظن 
داشت. به حكم شاه، علم در 13 مرداد 1356 در حالي 
كه جهت معالجه به خارج رفته بود ملزم به استعفا شد 
و با ذكر اينكه»با تمام قلب پاي مبارك را مي بوس��د- 
غالم خانه زاد- علم«)5( از مقام خود اس��تعفا داد. البته 
همراه اس��تعفانامه طي مكتوبي با عنوان »پيش��واي 
بزرگ من« از اينكه شاه شخصاً به او حكم كرده است 
كه استعفا دهد تشكر مي كند و مي نويسد:»آخر، من كه 
باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم؟ آن هم غالمي كه راه و 
رسم زندگي او در عالم غالمي اين است: بنده چه دعوي 
كند حكم خداوند راست. جز آنكه همانطور كه مكرر به 
خاك پاي مبارك عرض كرده ام معتقدتر بشوم كه انك 

لعلي خلق عظيم.«)6(
در عين حال وي در آخرين سطور خاطرات خود نوشت: 
»از خدا مي خواستم كه ديگر در اوضاع ايران بي دخالت 
باشم.« انتقاد از دست برداشتن رژيم از ادعاهاي برحق 
ايران در موضوع سيس��تان)7( و تس��ليم شدن در برابر 
نظرات كارتر در خصوص قيمت نفت)8( آخرين فقراتي 
است كه در يادداشت هاي علم با آن مواجه مي شويم. 
علم كه در خالل يادداش��ت هاي خ��ود گاهي لب به 
انتقاد از وضعيت جاري كش��ور مي گشود پي برده بود 
كه رژيم شاهنشاهي دوام چنداني نخواهد داشت لذا 
براي جلوگيري از سقوط رژيم در اسفند 1356، نامه اي 
مفصل به شاه نوشت و وخامت اوضاع كشور را متذكر 
شد. ش��اه در مورد اين نامه به هويدا گفته بود: » علم 

مشاعرش را از دست داده است!« 
  خوانشي موضوعي از يادداشت هاي علم

به منظور استفاده آس��ان تر از مجموعه يادداشت هاي 
علم، صرف نظر از حواشي غيرضرور، مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران اخيراً خالصه اي از آنچه در خاطرات 
وي در محورهاي مختلف آم��ده، در يك مجلد تقديم 
عالقه مندان كرده اس��ت تا با مرور آن، نسبت به آنچه 
در دهه پاياني رژيم پهلوي روي داده است از نگاه يكي 
از كارگزاران اصلي حاكميت پهلوي آشنايي به دست 
 آيد. از آنجا كه در نظ��ر بود عصاره مطالب مطروحه در 
يادداشت هاي علم محضر عالقه مندان تقديم شود، لذا 
متن مورد اس��تناد در اين كت��اب مجموعه دو جلدي 
است كه در س��ال 1371 با عنوان »گفت وگوهاي من 
با شاه« از سوي انتش��ارات طرح  نو منتشر شد. ضمناً 
در پاورقي درج ش��ده كه بخش��ي از آنها را ويراس��تار 
مجموعه يادداشت هاي علم، دكتر عاليخاني نوشته كه با 
عالمت)عا( مشخص  و بقيه پاورقي ها در متن آن، توسط 
اينجانب اضافه شده است. اميد مي بريم كه اين اقدام، در 

خوانش بهينه اين اثر تاريخي مفيد و مؤثر افتد. 
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در بيان�ات رهب�ر معظ�م انق�اب در 
ماه مبارك رمضان امس�ال، اش�ارات و 
ارجاعاتي مكرر و بهنگام به يادداشت هاي 
امير اسداهلل علم، همراه و خلوت نشين 
محمدرض�ا پهل�وي وجود داش�ت كه 
نمايانگ�ر اهمي�ت اي�ن س�ند تاريخي 
اس�ت. به واقع علم در عين دوس�تي و 
حتي عاقه به محمدرضا پهلوي، نهايتًا 
نتوانست خويشتن را از »وسوسه گزارش 
به تاريخ«ب�ه دور ن�گاه دارد و بر همين 
اساس، يادداشت هاي خود را مخفيانه به 
نگارش درآورد و در محلي امن به وديعت 
نهاد تا موس�م انتش�ار آن فراه�م  آيد
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جستارها و نكته هايي در باب اهميت يادداشت هاي روزانه امير اسداهلل علم

روايتهاي»غالمخانهزاد«
ازخلوتشاه
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نظر و گذري بر يادمان نوانتشار آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي

اوصاف »شمع هميشه فروزان« 
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  علي احمدي فراهاني
اثر تاريخي- پژوهشي ملي-  مذهبي ها در زمره 
آثار نوانتشار مركز اسناد انقالب اسالمي است 
كه پيشينه نظري 
و عملي اين نحله 
را كاويده اس��ت. 
مه��دي حق بين 
اي��ن  نويس��نده 
كتاب در ديباچه 
آن، در معرف��ي 
اين نحله اشاراتي 
دارد ك��ه م��رور 
بخش هايي از آن 
در اين معرفي نامه، بهنگام به نظر مي رسد:»در 
27 ارديبهشت1340 از دوران نهضت مقاومت 
ملي، تش��كل جديدي به وجود آمد كه اس��م 
خود را نهض��ت آزادي ايران نامي��د. آيت اهلل 
سيدمحمود طالقاني، مهدي بازرگان و يداهلل 
س��حابي كه از رهبران نهض��ت مقاومت ملي 
بودند، اين تش��كل را همراه جمع��ي ديگر به 
وجود آوردن��د. مهندس مهدي ب��ازرگان در 
جلس��ه اي كه در 25  ارديبهشت1340 براي 
تأسيس نهضت آزادي ايران تشكيل شده بود، 
بيان داش��ت كه نهضت آزادي اي��ران به هيچ 
وجه درصدد ايج��اد دكان��ي در مقابل جبهه  
ملي ايران و در عرض آن نيست، بلكه در طول 
آن و در حكم يكي از عناصر تش��كيل دهنده و 
تكميل كننده  آن است. او گروه جديد التأسيس 
را چنين معرفي مي كند:» ما مسلمان، ايراني، 
تابع قانون اساسي و مصدقي هستيم. مصدقي 
بودن نهضت آزادي ايران، جنبه  بسيار بارزي 
داشت و س��اير ابعاد آن تشكل با همين معيار 
قابل تحليل ب��ود و به همين دلي��ل مي توان 
گفت ك��ه عضويت افرادي مانند حس��ن نزيه 
در نهضت آزادي ايران، انگي��زه  مذهبي آن را 
بس��يار ترديد آميز مي كند، چه اينكه حس��ن 
نزيه اصوالً يك فرد غيرمذهبي  و اولين كسي 
بود كه بعد از پيروزي انقالب اس��المي، عمل 
به اح��كام اس��المي را نه مفيد مي دانس��ت و 

نه ممكن ولي از س��وي ديگر حض��ور برخي 
روحانيون و اش��خاص مذهبي مانند آيت اهلل 
طالقان��ي، زنجان��ي، يداهلل س��حابي و مهدي 
بازرگان، رنگ و صيغه  مذهبي نهضت آزادي را 
بيشتر مي كرد. به عبارت ديگر، انگيزه  تأسيس 
نهضت آزادي ايران قبل از اينكه مذهبي باشد، 
سياسي بوده اس��ت و رنگ مذهبي آن بيشتر 
به دليل حض��ور برخي اش��خاص مذهبي در 
آن بود. در واقع ملي گرايي و گرايش به سوي 
ارزش هاي ليبرالي جايگاه اساس��ي و هس��ته  
مركزي پيدايش تش��كل مذكور بوده است. از 
سوي ديگر، نهضت آزادي ايران طي اعالميه اي 
رسمي، بعد از انتصاب بازرگان به نخست وزيري 
دولت موقت توس��ط امام خميني، حمايت از 
دولت بازرگان را وظيفه اي ديني و ش��رعي و 
مستند به نصب آن از سوي زعيم عالي قدر امام 
خميني بنا به حق شرعي و قانوني خويش كرد 
و آن را به آيه  شريفه  اطيعو اهلل و اطيعوالرسول 
و اولي االمر منكم مستند كرد. با وجود نزديك 
شدن مواضع نهضت آزادي به رهبري انقالب 
اسالمي و فعاليت هاي آن بر ضد رژيم پهلوي، 
اساس انديش��ه  سياس��ي و تفكر اين جريان 
انقالبي نب��ود، بلكه نهض��ت آزادي ايران يك 
جريان فكري اصالحي ب��ود كه ضمن رد يك 
انقالب تمام عيار، در چارچوب قانون اساسي 
مشروطه، خواهان اصالحات بود تا از رهگذر آن 
اصول دموكراسي اجرا شود. به عبارت ديگر هر 
چند كه در هنگام انتصاب مهندس بازرگان به 
عنوان نخست وزير دولت موقت، نهضت آزادي 
با صدور اطالعي��ه  اي، واليت فقيه را پذيرفت، 
ولي اين پذيرش يك امر سياس��ي بوده است 
و نه يك ايدئولوژي بنيادي به عنوان ش��الوده  
تأسيس حكومت اسالمي در عصر غيبت امام 
عصر؛ چراكه آن هنگام كه در سال 1358 در 
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري 
اس��المي ايران اصل واليت فقيه تصويب شد، 
زمزمه هاي مخالفت نهضت آزادي با تصويب آن 

شروع شد؛ به گونه اي كه در ميانه  كار مجلس 
مذكور، دولت موق��ت با تصوي��ب مصوبه اي 
خواستار انحالل مجلس خبرگان قانون اساسي 
گرديده بود كه با مقاومت امام خميني در اين 

اقدام خود با شكست مواجه شد.« 
نويس��نده در بخش ديگ��ري از مقدمه نگاري 
خويش، تعارض عمل��ي جريان ملي مذهبي با 
دعاوي اس��المي آنان را مورد توجه قرار داده 
و درباره چالش هاي مذهبي ايش��ان در دوران 
حضور در دولت موقت مي نويس��د:»در طول 
تصدي دولت موقت از س��وي اعضاي نهضت 
آزادي ايران، مخالفت هايي با نهادهاي انقالبي 
كه با حكم ولي فقيه تأسيس شده بودند، انجام 
گرفت كه در عمل نيز ع��دم پايبندي نهضت 
آزادي به موازين واليت فقيه به اثبات رس��يد. 
اين مخالفت ها غالباً به دليل ناسازگاري فكري و 
ايدئولوژيك نهضت مذكور با انديشه  واليت فقيه 
بود و به همين جهت مي شد پيش بيني كرد كه 
اين نهضت نخواهد توانست در بيعت خويش با 
امام خميني استوار بماند. در واقع نهضت آزادي 
تا زماني به واليت فقيه معتقد بود كه در صدر 
حكومت قرار داشت و بعد از آن به اصل خويش 
يعني ملي گرايي غلتيد. به عبارت ديگر، نهضت 
آزادي به اسالم، نگاهي ابزاري و وسيله اي براي 
خدمت به ايران بوده است، لذا شركت در ائتالف 
با جريان واليي در يك عصر و رويارويي با آن در 
يك زمان ديگر در همين راس��تا قابل تحليل 
است. تعارض ذاتي تفكر و ايدئولوژي حاكم بر 
نهضت آزادي ايران با ايدئولوژي جريان واليي 
منجر به رويارويي آن نهضت با نظام جمهوري 
اس��المي ايران گرديد. اين تقاب��ل در ابتدا از 
طريق مخالفت با نهادهاي انقالبي شروع شد، 
سپس در همه پرسي نظام جمهوري اسالمي، 
با پيشنهاد» جمهوري دموكراتيك اسالمي« 
مرز خود را با جريان واليي روش��ن س��اخت 
و هنگامي كه نتوانس��ت اكثري��ت نمايندگان 
مجلس خبرگان قانون اساس��ي را به دس��ت 
آورد با تصويب اصل واليت فقيه در آن مجلس، 
درصدد انحالل مجلس مذكور برآمد. در نهايت 

با تسخير سفارت امريكا از سوي دانشجوياني 
كه خود را پي��رو خط ام��ام مي دانس��تند، از 
تصدي دولت موقت به صورت دس��ته جمعي 
اس��تعفا داد و در مجلس اّول شوراي اسالمي 
با تش��كيل فراكس��يون هم نام به همكاري با 
مخالفان جري��ان واليي پرداخ��ت و مخالفت 
خود را با اس��تيضاح بني صدر اع��الم نمود. در 
انتخابات مجلس دوم ني��ز انتخابات را تحريم 
كرد و به يك اپوزيس��يون داخل��ي تمام عيار 
تبديل شد. به دليل مخالفت هاي آن با اصول 
اساسي نظام جمهوري اسالمي در سومين دوره  
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، هنگامي كه 
نهضت آزادي ايران خود را براي شركت در اين 
انتخابات مهيا مي كرد، امام خميني در پاسخ 
به نامه  وزيركش��ور وقت، نهض��ت مذكور را به 
دليل ديدگاه ها و مواض��ع آن از تصدي هر نوع 
س��متي در قواي س��ه گانه  جمهوري اسالمي 
ايران فاقد صالحيت دانستند، بدين ترتيب از 
آن تاريخ به بعد عماًل نهض��ت آزادي ايران به 
عنوان يك گروه غيرقانوني و يك جريان مخالف 
جمهوري اسالمي ايران شناخته مي شود. بدين 
ترتي��ب از آنجا كه در هنگام تأس��يس نهضت 
آزادي بر مصدقي بودن آنها تأكيد ش��ده بود، 
در عمل نيز اين تش��كل با مصدقي هاي جبهه  
ملي سرنوشت يكساني پيدا كرد و به تعارض و 
تقابل علني با جمهوري اسالمي اسالمي ايران 
پرداخت. ريش��ه  اين تقابل سياسي در واقع به 
همان تعارض فكري هم در تأسيس جمهوري 
اسالمي و هم در نحوه  مقابله با رژيم پهلوي و هم 
در نحوه  اداره  كشور پس از سقوط رژيم پهلوي 
بر مي گردد. اين تعارض به نحوه  نگرش نسبت 
به مبناي مشروعيت حكومت مربوط مي شود 
و از نتايج تفكر حاك��م بر اين نهضت مبتني بر 
ناسيوناليسم، غيرانساني خواندن اليحه  قصاص 
و تقابل عملي و علني آن با حكومت اس��المي 
است كه اين تقابل تا كنون نيز ادامه دارد و در 

مناسبت هاي مختلف بروز پيدا مي كند.« 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي- پژوهشي »ملي -  مذهبي ها«

چالش عملي با »سياست ديني«

  15 بهمن 1357. مهدی بازرگان و غام عباس توسلی در كنار امام خمينی در مراسم معرفی نخست وزير 
دولت موقت

  دكتر موسي فقيه حقاني
در بيان�ات رهبر معظم 
انق�اب در م�اه مبارك 
رمضان امسال، اشارات و 
ارجاعاتي مكرر و بهنگام 
به يادداش�ت هاي امير 
اس�داهلل علم، همراه و 
خلوت نشين محمدرضا 
پهلوي وجود داشت كه 
نمايانگ�ر اهمي�ت اين 
س�ند تاريخي است. به 
واقع علم در عين دوس�تي و حتي عاقه به محمدرضا 
پهل�وي، نهايتًا نتوانس�ت خويش�تن را از »وسوس�ه 
گزارش ب�ه تاريخ«به دور نگاه دارد و بر همين اس�اس، 
يادداش�ت هاي خ�ود را مخفيان�ه به ن�گارش درآورد 
و در محلي ام�ن به وديعت نهاد تا موس�م انتش�ار آن 
فراهم  آيد. هرچند كه اين مجموعه با دس�تكاري هاي 
علينق�ي عاليخاني منتش�ر ش�ده، ام�ا در عين حال 
همانق�در از آن ك�ه از دس�تبرد سانس�ور در ام�ان 
مانده ني�ز خواندني و در م�واردي تكان دهنده اس�ت 
و مي توان�د به مثابه يك�ي از مهم ترين دس�تمايه هاي 
تاريخ پژوه�ان و تاريخ نگاران دوران پهلوي به ش�مار 
آيد. مقالي ك�ه هم اينك پيش روي شماس�ت، در باب 
شخصيت اميراسداهلل علم و نيز اهميت يادداشت هايش 
ب�ه ن�گارش درآمده اس�ت. امي�د آنك�ه مفي�د آيد. 

   
  پيشينه خانوادگي و شغلي اميراسداهلل علم

اسداهلل علم، فرزند ابراهيم علم معروف به»شوكت الملك« 
در 1298 شمس��ي در خانواده اي كه به تبعيت از سياست 
انگليسي ها شهرت داشتند، به دنيا آمد. اجداد او- از خوانين 
قائنات و سيس��تان- و پدرش متحد رضاخان در كودتاي 
1299 ب��ود. حكمراني قائنات و سيس��تان و بلوچس��تان 
و عهده داري وزارتخانه پس��ت و تلگ��راف و تلفن مزداين 
همكاري بود كه او را بيش��تر به رضاخان نزديك كرد. علم 
تحصيالت ابتداي��ي را در زادگاهش بيرجن��د گذراند، در 
15 س��الگي به همراه پدر به تهران آمد و در مدرسه عالي 
كش��اورزي كرج به تحصيل مشغول ش��د. در پنجم مرداد 
1321 ليسانس)مهندسي كش��اورزي( گرفت و به اشاره 
رضاخان با دختر ابراهيم قوام- قوام الملك شيرازي- وصلت 
و با خاندان سلطنتي نسبت سببي پيدا كرد. رضاخان قباًل 
دختر خود اش��رف را به ازدواج علي ق��وام درآورده بود. از 
1326- 1323، علم پيشكار مخصوص محمدرضا پهلوي 
بود تا اينكه در يك سال بعد در كابينه ساعد مراغه اي وزير 
كشاورزي شد. در كابينه رجبعلي منصور نيز وزير كشاورزي 
بود تا اينكه در كابينه رزم آرا وزير كار شد. در خالل همين 
سال ها با شاپور ريپورتر انس گرفت و ش��بكه بدافن را كه 
بعدها در كودتاي 28 مرداد 1332 نقش كليدي ايفا كرد، با 

هدف مقابله با نفوذ كمونيسم تأسيس كردند. 
در دوران نخست وزيري مصدق، علم از سوي شاه سرپرست 
اداره امالك و مس��تغالت پهلوي شد. مصدق كه نسبت به 
او حس��اس ش��ده بود، وي را روانه زادگاهش بيرجند كرد 
اما مش��اركتش در كودتاي 1332 او را به ش��اه نزديك تر 
كرد. از 1334 تا 1336 در كابينه حسين عالء وزير كشور 
ش��د. تغيير اس��تانداران و فرمانداران سراسر كشور، انجام 
انتخابات فرمايش��ي مجلس نوزدهم، سانس��ور و تعطيلي 
مطبوعات مخالف بخش��ي از اقدام��ات او در اين دوره بود. 
با روي كار آمدن منوچه��ر اقب��ال در 1336 علم» حزب 
مردم« را به اشاره شاه تأسيس كرد تا در كنار حزب دولتي 
مليون نمايش آزادي احزاب را به اجرا درآورند. وي با سمت 
دبيركل حزب مردم، نقش مخالف خوان دولت اقبال را ايفا 
مي كرد تا اينكه افتضاح انتخابات مجلس بيستم در 1339 
او را مجبور به استعفا از سمت دبيركلي كرد. سقوط دولت 
علي اميني پس از سفر شاه به امريكا و متقاعد نمودن آنها 
نسبت به عزل اميني، علم را بر اريكه صدارت نشاند و در تير 
1341 مأمور تشكيل كابينه شد. تصويب اليحه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي با ماهيت ضداسالمي حكم اعالن جنگ به 
اسالم و روحانيت را داشت كه با اعتراض شديد روحانيت به 
پرچمداري امام خميني رو به رو و به لغو اليحه مذبور منجر 
شد. رژيم قصد عقب نشيني نداشت لذا با برگزاري رفراندوم 
شش��م بهمن 1341 دور جديد تقابل ب��ا روحانيت را آغاز 
كرد. تحريم رفراندوم توس��ط مردم به دستور علما، حمله 
به مدرسه فيضيه قم در فروردين 1342، بازداشت حضرت 
امام خميني در 14 خرداد 1332 و به خون كشيدن قيام 
پانزده خرداد از ديگر رويدادهاي عمده دوران نخست وزيري 
علم بود. وي به كرات با افتخار از اقدامات خود در اين دوره 
به عنوان اقدامي كه ريشه روحانيت را كند و پايه هاي رژيم 
را تثبيت كرد، ياد مي كند. وي تا اس��فند 1342 در همين 
س��مت بود تا اينكه ش��اه حكم نخس��ت وزيري حسنعلي 
منصور را براي تكميل وعده هايي ك��ه به امريكا  يي ها داده 
بود، امضا كرد. علم نيز به رياس��ت دانش��گاه پهلوي شيراز 
منصوب شد. در اين سمت نيز تقابل با نيروهاي مذهبي در 
دانشگاه مدنظر او بود و از اينكه در دوره رياست او دختران 
محجبه در دانشگاه ديده نمي شدند بر خود مي باليد. مفاسد 
اخالقي او در اين دوره زبانزد بود. در 19 آبان 1345 علم گام 
آخر را در نزديكي شاه برداش��ت و وزير دربار شد. آجوداني 
مخصوص محمدرضا ش��اه، نمايندگي ويژه شاه در هيئت 
مديره بنياد پهلوي، عضويت در هيئت مديره بنگاه ترجمه 
و نشر كتاب، مديرعامل كميته پيكار با بيسوادي، عضويت 
در هيئت مديره سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و 
دبيركلي»حزب مردم« نيز مشاغل حاشيه اي او بود كه به 

عنوان معتمد محمدرضا پهلوي آنها را بر عهده داشت. 
علم در س��مت وزي��ر دربار، رفت��ه رفته نق��ش مهمي در 
تصميم گيري هاي حياتي و سياستگذاري هاي كالن كشور 
بر عهده گرفت به نحوي كه نخس��ت وزير و وزراي خارجه، 
دفاع و كشور به حاشيه رفتند و در زمينه هاي مسائل امنيتي، 
نفتي، ارتباط با س��فارتخانه ها و مقامات سياسي ، امنيتي، 
خارجي و. . . به عنوان معتمد شاه نقش بي بديلي پيدا كرد. 
اعتماد دولتمردان و سفراي امريكا و انگليس به وي نيز در 
استحكام موقعيت وي بسيار مؤثر واقع شد. حاكميت علم 
بر دربار پهلوي تا 1356 كه وي براي معالجه بيماري خود 
مجبور به ترك كشور شد، ادامه داشت. او در اواخر دي ماه 
56 در بيمارستان هاي پاريس بستري شد سپس براي ادامه 
معالجات در اواخر سال 1356 به امريكا اعزام شد و در 25 


