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  )راسداهللا علميام نٔهخاطرات محرما( من با شاه یگفتگوها
  یر نظر عبدالرضا هوشنگ مهدویگروه مترجمان انتشارات طرح نو ز جمٔهتر

   نسخه5000، 71چاپ دوم، تابستان 
  الی ر8000 صفحه، 929دو جلد، 

  
  .رهين و غيران، سالطي حکومتها، پادشاهان، امۀ متضاد دربارۀیدو نظر
 یچ اصالح و بهبودي مشکالت و فسادهاست؛ تا او بر سر کارست هۀهم شٔهی دارد ری که در رأس حکومت جایشخص: اول

تها را ياند که واقع یانش موجودات نادرستي است اما اطرافیرخواه و دلسوزيشخص اول مملکت شخصًا آدم خ: دوم . امکان ندارد
  . ن شکل بماندیگذاشت اوضاع به ا ینًا نميقیرساندند،  ی؛ اگر مرسانند یبه اطالع او نم

  
 شکل ین دو طرز تلقین حکومتها ايش نخستیدايتوان گفت با پ یم . ستيروز و امروز نین دو طرز فکر صحبت دی اۀسابق

 ینقالب ایها ر و زبر شدنیجوانترها و هواداران ز.  ومندد ٔهیتر معموًال طرفدار نظر کاران باتجربه افت؛ پدران و محافظهیگرفت و ادامه 
 .دهند یش نشان می اول گراۀیبه نظر
  

 که مردم در ییهاي از پلشتیاريدر واقع، بس . ه را ثابت نکرده استین دو نظریچ کدام از اي هیخیات تاريتجرب در هر حال،
کمتر رسم  . ک فرد داشتهیتر از  قي عمیا شهیو رک نسل و یاز تر  ی طوالنیا اند سابقه دهید ی میوجود شخص حکمران متجل

. ک فرد واحد باشدیتواند ابتکار  ی میا را کمتر رسم ظالمانهیان رفته، زيکسره از میک آدم واحد یا مرگ ی ی با سرنگونیا ظالمانه
  .اند ی نسبییشوند و ارزشها یرند و متحول ميگ یم ظلم و عدل هم به مرور زمان شکل ميخود مفاه

  
اند بارها و بارها  ان متملق و دروغگو احاطه کردهي است که دورش را اطرافینيزنه که حکمران آدم ناین نظریگر، ای دیاز سو

 خود یاند که تمام سع  بودهیکسانش ن روشن شده در اطرافناحکمرا یاريبسا مرگ یپس از سقوط   .غلط از آب در آمده است
نده ی به سود آیچ اصالحيرا اساس نظام به هیند، زا ش گذاشتهیر خويت خّياند و گاه جان بر سر ن  بهبود اوضاع به کار بردهیرا برا

افته یت یر آن مأموريي تغی را هم که برای کسیتواند حت ی مین، نظام اجتماعیبر ان افزو . نداده استتن و به سود عامه 
  .اش شود هي اولۀشد از اصول اعالم او  یهمرنگ خود کند و سبب دور

  
 ی کاغذ مانده بود و حتیم قرن روي که نییها  برنامهی اجراۀ که از عهدیران زمانیا ۀ حاکمۀطبق . میاوريرضاشاه را در نظر ب

 ها را با  استخدام کند تا آن برنامهییر اجرایک نفر را به عنوان مدیر فشار از خارج مجبور شد یامد، زيروز مملکت برن به روزۀاز ادار
، از جمله ین بود که خودش را با توسل به هر کاریپوش ا ر چکمهین مدی اۀکنند  از اقدامات تباهیکیاما  . دگنک به اجرا در آورد

 که او را یا ل طبقهی مملکت و اهداف خود او و تمایخیاز تاري بر خالف نی حرکتیعنی ―نداران کرد يفئودالها و زم  گٔهزور، وارد جر
 . کار آوردیرو

  
 جوانتر یروهاين . شد ی سال حکومت محمدرضا شاه هم تکرار م37شتر به آنها اشاره رفت در تمام ي که پیا هیدو نظر

کردند که شاه  ی مین حرف پافشاری ایکارترها رو  محافظه ؛ستي نیشدن ز اصالحيچ چين شخص برکنار نشود هیگفتند تا ا یم
  .انشي است اما امان از دست اطرافیخودش آدم خوب

  
م، يخوان یاند م  که در قلب ماجرا بودهیت کسانیپرده را به روا م و شرح حوادث پشتيکن یع نگاه میحاال که دوباره به آن وقا

 و شباهت او با فرهنگ ی همذاتۀجيدن و بر سر کار ماندن آن شخص نتيرس درتق نکه بهیاول ا . ميمهم برس جٔهي نتد به چندیشا
اگر در آن  . شد یگشت هرگز شاه نم یل به اروپا فرستاده شد اگر روشنفکر بر مي تحصیه برا کیعهد نوجوانيول . جامعه بود

 یپرداز هی و نظریدتي و جر و بحث عقی امور فکریراندن شده بود و پ ارهي جز ورزش و طیی بعد عالقمند کارهایسالها و سالها
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 است و احتماًال ینده آدم نابابین بود که پادشاه آیشد ا ی مدايران پی اۀئت حاکمي او در هۀ که دربارین تصوريرفته بود، نخست
ها و  ن شائبهي که چنیکس  .مذهب است ی کرد که ُهرُهریدا مين انعکاس پيا در جامعه چنی است؛ یطرفدار مرام اشتراک

ا اگر هم یتوانست به سلطنت برسد،  ی هرگز نم1320 سال یوفانطور یداشت در شهر یرامون او وجود مي پییها عهیشا
  .اورديد چندان دوام بيرس یم

  
 یادي بنیاما اگر قرار بود اصالحات . دانستند ی حاکمه بودند که آن وضع را قابل دوام نمۀن در طبقيب  روشنیینکه آدمهایدوم ا
 و یت مال نداشت، از قدریانی او که طمعشان پایها ید دست شاه، و دست خانواده و دور و برین قدم بايرد، در نخستيصورت گ

ن یتر ن و متعادلیتر یتوان در شمار مترق یدر اطراف شاه آدم بدتر از خود او فراوان بود، اما او را نم . شد ی کوتاه میاسيس
  .ئت حاکمه دانستي هیاعضا

  
 زي ندارد شاه در همه چی است و تعجبین حکومتيبان و مخالفان جوهر چنيفان و رقیدان به در کردن حري از میتوطئه برا

 که یزمان . شد ی کشور از او میغاتي تبلی که در دستگاههایحد و حصر ین بيش و تحسی در ستاید، حتید یتوطئه م
گرفت  یجه ميتفاوت کشور بگذارد نگذاشته است، بالفاصله نت ی را که قرار بوده بر مردم بیريغ تأثيافت آن همه تبلی یدرم

ت علم، پر یسراسر اظهارات شاه، به روا . کند ی می کارشکن―ن او ي فرامع محضي مطیدولت ― در کار است و دولت یا توطئه
 از یا بخش عمده . هايسيها و انگليیکایق به آمريظن عم  اما در واقع توسل ملتمسانه و همراه با سوءی ظاهریاست از گردنکش

د يیران را صد در صد تأیاست شاه ايه س کیران آن دو کشور است تا نگذارند مطالبي فشارآوردن به سفیدستورات او به علم برا
 صاحبان و یابد که قدرت و نفوذ اجتماعی ساده را درۀن نکتیرگز نتوانست ا ه. کند در مطبوعات کشورشان چاپ شود ینم

 موارد سفرا حرف یليو در خ . ستيران آن کشورها ني بزرگ و موفق غرب کمتر از حرف سفیها ات و رسانهیران نشريسردب
  .عکسر نه ب،زنند یگاران را من روزنامه
  

ز باعث مضحکه يش از هر چي رواج دارد در غرب بی شرقیگر کشورهایران و دی که در ایف به شکلید و تعريیاساسًا تأ
آورد،  ی آن ملتها سر در نمیر و بم فرهنگهایها و ز شهی بود، از آنجا که از ریغرب و غرب فتٔهيششاه با آنکه  . شود یم
شود و در  یان مين بيار متفاوت از زبان ملل مشرق زمي بسین با زبانيش و تحسیان ستايتوانست متوجه شود نزد غرب ینم
نظر  . ان ارادت و احتراميانداختن دارد تا ب ست دجنبٔهشتر ي ب“هايائید آريخورش“ و “رهبر خردمند” مانند یان آن مردمان صفاتيم

 یو وقتپرسد،  ی خوانده م “یشینما” آن را یس یب ی که خبرنگار بیاسيس یا هاکممحاز  یس یب ی گزارش بۀعلم را دربار
 از فحش و ناسزا بر سر یا سابقهيد و چنان باران بی آین حرف به خشم می از ا“ نداشتیادیت زياهم”د آن گزارش یگو یعلم م
  .کنند ی م“نه حبسي در سشان رای از وحشت نفسهای حاضر در مهمانیتمام خاندان سلطنت”د که انبار یعلم م
  

 و سرپرست سازمان یرعامل سابق بانک مرکزی، مدیعي سمی مهد1351سد آذر سال ینو یمش یها ادداشتیعلم در 
ن روز ی چند1353سد در اسفند ینو یو باز م . ندازدي راه بیک حزب مخالف رسمیبرنامه، به او گفت شاه از او خواسته است 

ر ی را همراه خود به کنفرانس اوپک در الجزای کسانیشنهاد کرد از کارشناسان نفتيد و در ضمن گفتگوها پیشاه را غرق در فکر د
گر حزب مخالف ید” پس از بازگشت از سفر، شاه اعالم کرد “ خورند؟ی مین االغها به چه دردیآخر ا”: ببرد و شاه جواب داد

ر و تحول يين تغی اۀداست که شاه دربارين پي علم چن شتٔهاز نو  “ .ک حزب وجود خواهد داشتینده فقط ی شده و در آیمعن یب
  .چ کس مشورت نکرده بوديبزرگ با ه

  
 ضد و ین موارديعتًا رفتار شاه هم در چنيف نشده و طبیقًا  تعرين مملکت هنوز دقی ای هست که در نظام اجتماعینکات

 صاحبان مقام و ِ ی شخصیهايی و دارایاه حد و حدود اموال عمومچ گيران هی مثال، در ایبرا . رسد ی به نظر میمعن یض و بينق
ده است دولت بپردازد، شاه ی را که شاه در لندن خریی تابلویکند بها یشنهاد مي که علم پیزمان . قدرت روشن نبوده است

گر که خواهر او ی دیدر جااما  . خواهد و پول آن را شخصًا خواهد داد ی اتاق خوابش مید آن را برای گویکند و م یمخالفت م
  .دهد ین درخواست تن میکند، به ا یولت مد جٔهون دالر پول از بوديلي م5/1 یتقاضا
  

ج فارس، شاه به يره در خلی آن با سه جزۀن و معاوضیر و دار بحث بر سر استقالل بحري، در گ1348 ید . و باز هم پول و پول
علم به  . ت مداخله کندی کم از کوۀره و با بهريون ليلي م100 حدود ی وامیاس بخواهد برير انگلي دهد از سفیت میعلم مأمور

 ی رسمیک از آمارهایچ ين ارقام در هیت خبر ندارد و ای وام از کوۀي از قضیجز شاه و من کس”دهد که  یر هشدار ميسف
 یريگ  رشوهۀها دربار  آن طعن و لعنۀهم . ستي رشوه نی جز تقاضایزين کار شاه چینام ا  “ . کشور مندرج نخواهد شدیوامها

ارد گر مویاز د . دیآ ی چهار دست و پا فرود می انگار باد هوا بود و گربه سرانجام روی خارجیحکومت قاجار از شرکتها و دولتها
حزب ک یس ي تأسیسد براینو ی به شاه م1977است که در سال يخوان کارلوس پادشاه اسپان جالب موضوع مربوط به پول، نامٔه

  .ون دالر الزم دارديلي م10رش یوز  نخستیتحت رهبر
  
 پس از به 1354ر يت“   .کند یت می هدای مخفیرويکا را نیمرآ”د مطمئن است یگو یم: یالملل نيچند نمونه از دانش بو 

آنها را به ها يیکاین دارم که آمريقی”: دیگو یل، به علم ميکود در اسرائي لی و بشدت مذهبیدن حزب دست راستيقدرت رس
چ گاه تفاهم ي نه هین حزبيها با چنيیکاین بود که آمریتوانست داشته باشد ا یک فرد مطلع می که ینيقیتنها “  .قدرت رساندند
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  .رساندند یار آنها بود آن را به قدرت ميداشتند و نه اگر در اخت
  
ال دارند پدرشان را در ي بگو که مطبوعات ما خسهايبه انگل«: گفت . شاه خوب بود ٔهيحرو . شام حضور داشتم”: گری دیکیو 
ن اندازه که ي همیت ندارد ولي اهمی کسیلند اعتراض کنند، که البته در انگلستان برایتوانند هر چقدر که ما ی آنها هم م .آورند
ک سر سوزن ینکه مطبوعات ما به قدر یالبته حق کامًال با اوست، مشروط بر ا » . استی ما کافیرود برا یران میشان در ایآبرو

  “.ن جا هم اعتبار داشتنديدر هم
  
س تهران ي پل1349 ید: ی دفع تهاجم فرهنگیل به اعمال خشونت برای و تمایشگي همیگر از برخوردهای د نٔهک نموی
 اطراف آن هر یابانهايگر در خی دیورشیشد بست و سپس در  ی کالب را که در آن مواد مخدر رد و بدل می به نام کیمحل
گرفتن  ل موضعي را به دلیس شهربانيشخص رئ”شاه ابتدا  . دي بلند داشت گرفت و سر همه را از دم تراشی را که مویمرد
ظاهرًا   “ .رون کرديدر جا او را ب”د ي را شنی سرتراشی ماجرای اما وقت“ق کردی فاسد تشویپيک مشت هیح در قبال پاتوق يصح
 ۀبه نوشت.  اشکال است ی تا چه اندازه بلند باشد بی سر چه کسانیان فراموش کرده بود از شاه بپرسد مو تهریس شهربانيرئ

 ۀ درباری کرد و متلکیپ ارتش بود، دستور داد زلفش را کوتاه کند و او زبان درازيبه برادرش غالمرضا، که سرتشاه ک بار یعلم، 
 از دهانش ی دربار شد، شاه هر فحشی بلند وارد مهمانیکه غالمرضا با همان موفردا شب  . ن کار بر بهبود ارتش پراندیر ايتأث

  . آمد جلو همه به برادرش دادیدر م
  

 زود در یليکند اما خ یافتد و به همه پرخاش م ی است که با همه در میر مردی علم، تصویها ادداشتی شاه در یر کلیتصو
 ی و در دربارهایج در حکومت به طور کلی رایدر کنار تمام فسادها . شود یم مي تسلیز به نوعيبرابر همه کس و همه چ

 و یان دو مفهوم متفاوت سطح زندگين بود که هرگز نتوانست تفاوت میک نقص عمده در طرز فکر او ای به طور اخص، یشرق
مد برسد اما در همان حال  در مصرف و درآیک فرد ممکن است به استاندارد باالترین نکته که یا .  را بفهمدیطبقات صلٔهفا

  .فهم نبود  شاه قابلیاند، برا ار ثروتمندتر شدهياو بسبه گران نسبت یرا دیرتر شده، زياحساس کند فق
  
 و فقر است یدي که گرفتار نا امیک ملت زمانیاست و حکومت را هم هرگز نتوانست بفهمد که يمهم در کار س نکتٔهن یا
 متفاوت یا ندهی آی دورنمایعنی ماند؛ یکند اما در تحقق آن انتظارها ناکام م یدا مي پیتظارات است که انیتر از زمان عيار مطيبس

ز وجود ندارد، يک چیا یک هدف ی که یزمان .  و سکون وجود نداردیکنواختیط یشود که در شرا ی می و تحرکیسبب نا آرام
 به دست آوردن مقدار ید، انتظار برایآ یا موضوع فراهم میز يک چی که یزمان . ستي هم نیتين محرومیست و بنابراي نیانتظار

ران به یدوار بود اي مزمن، امیصداقت یز و بيشاه، با وجود هوش اندک، اطالعات ناچ  . شودیز هم مطرح مي از آن چیشتريب
ن است که تمام یش ایر مانند اتیا هات جامعي از خصوصیکین نکته عاجز بود که یاما از درک ا . ل شودیش تبدی مانند اترییجا

  .عطا کندا بزرگمنشانه به ملت ی سخاوتیش و از رویل خويک نفر متمرکز نشده تا آن را به میقدرت و ثروت آن در دست 
  

ش ی خوی براید مال و منالین بایگران مرا سرنگون خواهند کرد، بنابرا  توطئهیروز:  خودکامگانیشگيباز همان کابوس هم
شتر بناچار خورده شده، يابد، حق کسان بیش ی افزایومنال گردآورد مالن یاو هر اندازه  . ز محتاج نباشمفراهم کنم تا در آن رو

تالش  . ار دشوار استيبردن بسرد ن دور و تسلسل جان سالم بهیاز ا . رود یرد و احتمال سقوط باالتر ميگ یخصومتها شدت م
 وطنم یت برایمأمور در کتاب یمحمدرضا پهلو . کند یه تحقق آن کمک م، در عمل، بی هولناکۀندیز از چنان آي پرهی برایدائم
 خود که در سفارت داشتم یل شخصي خواستم از اتومبیدر رم وقت] 1332 مرداد 28ش از ي فرار پیدر ماجرا[”: سدی نویم

دار   طرف اعتماد و سابقهیضا از اعیکی یول. ارم بگذارديل را در اختيد اتومبيران حاضر نشد کلیاستفاده کنم کاردار سفارت ا
گر در یدگاه ديک تبعین کابوس بود که دوباره ناچار شود در یسالها گرفتار ا  “ .م کرديل را به من تسليد اتومبي کلیسفارت پنهان

ز به د هرگی روز مبادا تدارک دیگر برای دۀکم در دو قار  که دستییها نها و خانهیموزياما ل . ردي بگیهتل اقامت کند و تاکس
  .دردش نخورد

  
 محمدرضا شاه را در ی فارسیسمان بافتن و انشایور  استدالل، استشهاد، طنز، آسمانۀحاال که فرصت هست، نمون(

 ی دارائۀس اداريه رئی قاجارۀ مصدق آنگاه که در دوریاز جوان”: ن اصل کتاب استي کلمات عیامال . ميهمان کتاب بخوان
ن ين اختالس طبق قوانيگران را تصاحب کرده و بجرم همی دینهاي از زمیکنند که با جعل اسناد قسمت یخراسان بود نقل م

 یلیت دالين محکومینسبت به ا . شود محکوم به قطع دست شده بود ی اجرا میعودس که هنوز در کشور عربستان یاسالم
 پر حرارت یها را مردم نطقی اجرا نشده است زی ؤه دربارین مجازاتيم و معلوم است که چنیا دهيد صحت آن باشد نشنیکه مؤ

 ی در اعمال نادرستی ممکن است در امور مالینست که در جوانیظن من ا . را که با حرکت هر دو دست توأم بود بخاطر دارندیو
  )“. از سوء عاقبت آن اعمال عبرت گرفته باشدیدخالت داشته ول

  
اما  . کند ی نامعقول شاه تعجب میار به رضا شاه نشان داده بود، بارها از کارها، رفتار و حرفهاي بسیعلم که پدرش وفادار

ن ی مردم وجود دارد، از درک اۀا و تودي اغنی زندگۀويان شي میمينکه متوجه بود چه تفاوت عظی با او ینيب زي تۀخود او هم، با هم
 و یل دارند راضيش از هزار اتومبيل داشت، حاال که بيک اتومبی تنها یمانرجند، شهر او که زيماند که چرا مردم ب ینکته در م

  .شان دانشگاه ساخته استیستند که برايان سپاسگزار شاه نیرسند؛ و چرا دانشجو یممنون به نظر نم
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ش بود که ی خوۀ حاکم جامعۀات طبقين حرف به روحی او در اۀی کنا“. کنندیفقط احمقها تعجب م”:  گفتیلد زمانیاسکار وا

 و ی ساختگیرتيرسد ح ی می جامعه عادۀب را عادت قلمداد کنند و در عوض از آنچه به نظر مردمان ساديل دارند امور عجيم
  .متظاهرانه از خود بروز دهند

  
ند ماه از چ . راه نبودياورد پر بيک روز دوام بی یتواند حت ی میستمينکه چگونه چنان سیر دربار شاه  از ایر، تعجب وزیبهر تقد

  . تعجب کنندی ندارد که گاهی عاقلها هم ضرریبرا .  کرد اتفاق افتادی مینيب شينگذشته بود که آنچه پش مرگ
  
  

  90ت، بهمن یبازانتشار در سا
  
  

       سيلينگيا ِ یننشدحل مسئلٔه: نهين زميدر هم

http://www.mghaed.com/essays/observation/Insoluble_dilemma_of_Ingilis.htm
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  2 خاطرات علمۀ دربارییگفتگو

  
قًا به يها دق ن نوشتهی ای برا“محرمانه”صفت  .  عنوان آن استیکیش آمده ي پخاطرات علمرامون ي که پییلهاسؤااز جمله 
ا در زمان و با ی آن ۀسندیت نوی و محرمانه است و معموًال با رضایف، خصوصی، بنا به تعری است؟ هر دفتر خاطراتیچه معن
 یسيادداشتها به انگلی از یم گرفته شد ابتدا بخشينکه چرا تصمیگر اید .  شودیت کرده منتشر مي که او وصیطیشرا

م ی گذرد و رژیراسداهللا علم مي و امی که سالها از مرگ محمدرضا پهلویدر حال . رين همه سال تأخیترجمه شود؛ و چرا با ا
 ترجمه ی محققان خارجی از آن براییابد و آن گاه بخشهایادداشتها انتشار یبود تمام  یتر م حيده شده، صحيآنها کًال برچ

 یاسيط سي و محی با دربار پهلوی چندانیی که آشنای خوانندگان غربۀ عامیادداشتها براین ید است ای تردیرا جایشود، ز
ت ي آنکه بر اهمی، بیش از نشر متن اصلي پیسيانتشار متن انگل.   داشته باشدیادی زۀران ندارند بتواند جاذبی ایو حکومت

 آن بزنند، و ۀران دست به ترجمی در ایرو شده که کساني و اتالف نین دوباره کارید، دست کم سبب ایفزايدداشتها بایآن 
 ی منها― دستخط علم هم یفتوکپ . کند ی دور میگر بناچار آن را از لحن و سبک اصلی به زبان دیشت هر متنرگرفت و ب
 محققان در ۀ استفاده و مراجعی برایخی تاریست به عنوان سندبهتر بود و ه ― ی اشخاص بنا به مالحظاتی بعضیاسام
خ ی تارۀک دوری از یتواند سند مهم ی خود می علم، که به خودیادداشتهای انتشار یبرا.  گذاشته شودیران شناسیمراکز ا

ن کتاب در ی ایفارس یمتن اصل . دوار بود سنت نشوديد امیاند که با  قابل بحث انتخاب کردهشران باشد، وارثان او روشیا
  .سرا در دست چاپ است  انتشارات کتابیران هم از سویکا منتشر شده و در ایآمر
  

 ییها و مترجم بخشها ادداشتین یراستار ای، ویخاني عالینقيعل یبا آقا] نژاد یروس عليس[ همکار ما ی تلفنیدر گفتگو
  .ديخوان ین آنها را میمتر مطرح شد که مهی در خارج از کشور، نکاتیسياز آن به زبان انگل

  
  ها چند صفحه است؟ ادداشتین ی مجموع ایاسداهللا علم برا شتٔهدستنو

. ميکنم که ما حدود سه دفترچه در آغاز کار داشته باش ی علم ابتدا در دفترچه نوشته شده و گمان می خطیها ادداشتی
 به یست، گاهيکسان نی یعنی گوناگون است، ین کاغذها به اندازه هایا .  پراکنده نوشته شده استی کاغذهایپس از آن رو

  که مورد استفاده قرار گرفتهییرفته به همراه سندها هم ی رویول . یادداشتیار کوچک ي بسی کاغذهایقطع بزرگ است و گاه
 تات الزم را نداشت يفي کمتأسفانه عکسها اما  مختلف همراه آن استی روزنامه و عکسهادٔهی هم سند و بریک مقداریچون ―

  . برگ شود5000ک یکنم نزد ی گمان م―من بتوانم از آنها استفاده کنم 
  
 د، مثًال بنایا س کردهی دستنوی رویگری، اصالحات دیا جز اصالحات عبارتیآ.  دیا  کتاب کار کردهید چهار سال رويفرمائ یم

  ؟یبر مالحظات
ن اشخاص یمثًال ا .  نقل کنمی موارد مصلحت بوده که به طور اختصاریا  اشخاص در متن آمده که در پارهی بعضیاسام

 که در داخل کشور بودند و نام یالبته بعض  .ام  اسم آنها چند نقطه گذاشتهین به جایممکن است در داخل کشور باشند، بنابرا
  . ی و دکتر خانلریر تفضليمثل جهانگ . ام ردهح آوين تصحیاند، نام آنها را در آخر هدم در گذشتيآنها را حذف کرده بودم بعد که فهم

 آمد، ممکن بود موضوع را ی اگر اسمشان می از نظر حقوقی اشخاص هم نامشان آمده که در خارج هستند ولیبعض
  .ز حذف شده استين دسته از اشخاص نین نام ایبنابرا . ب کننديتعق

ام و در عالمات   کم بوده اضافه کردهیزي، چیام، البته اگر کلمه، فعل د نکردهينها اصالح به آن مفهوم که شما گفتیر از ايغ
  .ام مربوطه قرار داده

  
  د؟ي علم به دست شما رسیها ادداشتیچطور شد که 

رفتم، رفتم یل پذيبا کمال م . ها منتشر شود ادداشتیلند ی علم با من تماس گرفتند و گفتند که ماۀ خانواد1987در ماه ژوئن 
سه چهار روز از آنها   .اند  قطور جمع کرده و در بانک گذاشتهۀ پروند15 -10ادداشتها را در ی یک بانکین در آنجا در چو . به ژنو

ها شروع کردم   از نسخهیکی ی کردم و رویگر عکسبرداری دۀ آنها چند نسخی کردم و آوردم به لندن و در آنجا از رویعکسبردار
 علم  ٔهنکه خط شکستی ایبرا ―د ي رسی چون وقت خودم به همه کارها نم―کمک کرد  از دوستانم یکیش و بعد هم یرایبه و

 یت کردم برای را هم ادیباق . یسي انگلیدم برای را برگزیشده، مقدار پی نسخه تایاز رو . پ کندیس بتواند تاینو نيرا ماش
  .یفارس
  

  ن خط خود اسداهللا علم است؟ید که ايشما مطمئن هست
 داشت و به ییبای زۀخط شکست.  شناختم یخط او را م . د شدينه فقط من مطمئن هستم، خود شما هم مطمئن خواه

 خواهد آمد یی هم سندهای بعدیام و در جلدها ک صفحه از خط او را پشت جلد و در داخل جلد اول کتاب گذاشتهیعنوان نمونه 

                                  
 71ور ی، شهرونقل صنعت حمل ماهنامٔه  2
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 جلد یرا وقتیبله، مطمئن هستم، ز.   داده استیید که دستورهاينيب یه خط شاه را ميکه نه فقط خط علم است بلکه در حاش
  . از آنها را خوانده بودی من مقدارینوشت، خودش در منزلش برا یها را علم م ادداشتین یاول ا

  
  خود علم خواند؟

 بود که متأسفانه 1347ز يین در پایا . م خواندی از آن را براییها  و تکه“نوشتن ادداشتیام به  شروع کرده”گفت  . بله، بله
ست که ين نی در ایدیبه هر حال ترد . شود ی شروع م1347 ما از زمستان سال یها ادداشتیقسمت اول کتاب گم شده و 

ها  ادداشتین ینکه ای در مورد ایسيم کردم، البته ناشران انگلي را تنظیسي متن انگلیها مال علم است و بعد هم وقت ادداشتی
نکه از ترجمه مطمئن بشوند و در کار دقت ی ای براید نداشتند تا من بخواهم دستنوشته را نشان بدهم، ولیاز علم است ترد

 را انتخاب کردند و من قسمت یی بخشهایسين دو نفر آمدند و از متن انگلید من انتخاب کردند و ايیبشود، دو نفر را با نظر و تأ
  .که مقابله کنند آن را به خط علم به آنها نشان دادم ی فارسیها

  
  چرا در بانک بوده؟  در ژنو بوده و اصل آن هنوز هست، ین متن در بانکید که ايگفت
.  استی مطمئنیجا . دیگذار یاء خود را در آنجا ميد و اشیريگ ی میشما در بانک صندوق . ن کار رسم استینکه ای ایبرا

 برگردانده شود به وطن ین اسناد روزیلند که ای مایلي علم خۀالبته خانواد . گذاشته ینها را در بانک می ای دوستۀليعلم به وس
  .خودش
  
   آن دوستش که در بانک بگذارد؟یفرستاده برا یا آنکه علم میفرستاده به ژنو  ی مینها را دوستیا

 به ینوشته و هز ده پانزده روز ی پراکنده می کاغذهایت موضوع روينها را به خاطر حساسی اول، اۀعلم جز دو سه دفترچ
ا اگر خودش به اروپا ی.   سپردهیفرستاده ژنو، نزد آن دوست و آن دوست اوراق را به بانک م ی میاعتماد  اشخاص قابلۀليوس
.  نداشتهیگریرد و بدهد به بانک، کار دين اوراق را بگین بوده که ایآن دوست صرفًا کارش ا .  برده استیرفته، خودش م یم

آن دوست که از او در  .  بودیار منظميعلم آدم بس . کرده یها را مرتب م رفته، دو مرتبه آن پرونده ی که خودش به ژنو معلم
  .شناسم یمن هم او را م .  استیشود آدم صددرصد مطمئن یاد مینجا یا

  
   است؟یرانیا

  . استیرانیالبته ا. بله
  

  م؟يممکن است اسم او را بدان
  .دیشو ید متوجه مي کتاب را که بخوانی فارس نسخٔهی اسمش را نبرم ولدهم فعًال یح ميترج

  
  رد؟ي گی را در بر می تا چه سالی کتاب از چه سالیس فارسیدستنو

ها تا آن موقع ادامه  ادداشتی . ض بودیالعاده مر ن زمان به بعد علم فوقید که از ايدان یم . 1356 تا تابستان 1347از زمستان 
  .کند ی وزارت دربار استعفا مدارد که علم از

  
   هم دارد؟یا افتادگیرد يگ ین سالها را در بر می علم تمام ایها ادداشتی

ن ی که علم مسئول جشنها بوده، در ای شاهنشاهی به مناسبت جشنها1350سال .  است ی خالینها مقداریوسط ا
 آمده که من در سال گذشته به 1351 یها ادداشتی از یکیدر  . د کرده استين را قی ننوشته و خودش هم ایزيفاصله چ

ار باعث تأسف ي بوده و بسین سال، سال فوق العاده مهمیو ا . ام  ننوشتهیزي گرفتار بودم و چی شاهنشاهیمناسبت جشنها
امده ي کاغذ نینها رویاند و ا  داشتهیالعاده جالب ران آمدند مذاکرات فوقی مختلف که به اینکه آنهمه سران کشورهای ایاست، برا

د و ممکن ید دي خواهی خالیهم روزها] ابدی یکا انتشار می در آمری که به فارسیکتاب [یالبته شما در داخل متن فارس . است
 ، مثًال کردن نداشته است  که علم نوشته ارزش نقلی مطلبی از روزها سر تا پاینکه بعضی ایادداشت نباشد، برایاست هر روز 

ن طور مطالب ممکن است حذف ی ا“ . مهم جهان را گوش کردمی بود، کتاب خواندم و خبرهایهوا باران. اشتمامروز مثًال تب ند”
  .شده باشد و آن وسطها فاصله افتاده باشد

  
   هم نوشته که تا به حال چاپ نشده باشد؟یگریادداشت دیا یها، کتاب  ادداشتین یر از ايا علم غیآ

 دست دهد تا یدوارم فرصتيام”سد ینو ین بار مید کرد که چندي مالحظه خواهین متن فارسيدر داخل هم . نه متاسفانه
 از یاّما بعض نها را ننوشته، یا“  .سمی خودم، دولت خودم، دولت دکتر مصدق بتوانم مطلب بنویری نخست وزۀ دورۀدربار

 شاه و ۀ کتاب که درباری فارس مٔه چند تن از دوستانم، من آنها را در مقدی من نقل کرده و هم برای که اتفاقًا هم براییمطلبها
لو ي ک43 از وزارت دربار استعفا داد وزنش حدود یمار شد و وقتيب . اوردي هم به دست نیالبته فرصت . علم است ذکر کرده ام

  .شده بود
  

   هستند؟یا کسانی ی چه کسیسيمترجم کتاب انگل
 کمک گرفتم که آن ― نسنتی ویکالي ن― از دوستانم یکینها را ترجمه کردم از یپس از آنکه ا . م خودم بودیسيمترجم انگل

 که او یل کرده، چون به آن روانی تبدی بهتریلي خیلي خیسيالبته او انصافًا آن را به انگل . ل کندی تبدی بهتریسيرا به انگل
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 ی آمده بود، آن مقداری که در متن کتاب به فارسییشعرهابعد هم خودش شاعر است و  . سمیتوانستم بنو ینوشته من نم
 آنها را به ―لغت  به  لغتیعنی ترجمه کرده بودم ینها را با دقت خاصی البته من ا― ترجمه کرده ام یسيکه من به انگل

  .ت شودی هم رعایسي انگلت شمرده شده تا در ترجمٔهي هر بیها البي در آخر کتاب سی برگردانده و حتیسيانگل
  
   داشته است؟یران چه انعکاسی خارج از این مطبوعات فارسين کتاب بیا

.  بوده باشدییها ادداشتین ي از آنها شک کردند که اصًال چنیبعض .  صورت گرفتهی گوناگونیهای داوریدر مطبوعات فارس
نده یگود منظور یشا[سم یا بنو ریزين چي بودم بردارم چنیم گذشته مسئول کاری معتقدند حقش نبوده من که خودم در رژیبعض

 در هر . گذشته داشتهی برایغاتي تبلۀکرده ام جنب که من یکار درست برعکس معتقدند یبعض] از نوشتن، انتشاردادن باشد
هنان را از آن يم ختن بحث شده و خوشحال هستم که همي کتاب باعث برانگ،اگر بخواهم خالصه کنم  .ستينها نیکدام ا چيحال ه

  . مطالب مستند کتاب صحبت کنندیرون آورده و ناچارند روي بیزدن قدر  هوا حرفی و رویباف یحالت کل
  


