
رجال پهلوي

 فاطمه مّعزي

نادر آراسته
اســته٬ فـرزند مـحمد٬ در سـال ١٢٧٢ش/ ١٣١٠ق در تـبريز مـتولد شـد. نــادر آر
محمد ميرزا نام نياي خود نادر ميرزا صاحب کتاب تاريخ تبريز را بر وي نهاد. او تحصيالت
اوليه خود را در تبريز به پايان رساند و بـراي ادامـه تـحصيل راهـي روسـيه شـد٬ و در
دانشگاه سن پترزبورگ به تحصيل در رشته حقوق پرداخت. در همان دوران تحصيل در
[ : وابسته] مشغول به کار شد و سال ١٢٨٧ش در کنسولگري ايران در باکو به عنوان آتاشه
پس از چندي در همين سال به نيابت دوم کنسولگري ايران در تفليس منصوب گرديد. او
پس از پايان تحصيل به ايران بازگشت و در بهمن سال ١٢٨٨ش در دارالترجمه وزارت
امور خارجه به عنوان مترجم دوم زبان روسي استخدام شد. پس از چند ماه به مترجم
اولي زبان روسي ارتقاء يافت. در سال ١٢٨٩ش نشان درجه چهارم شير و خورشيد را
دريافت کرد و پس از چند ماه در دي مـاه ١٢٩٠ش بـه نـيابت کـنسولگري در حـاجي
طرخان منصوب شد. او در دوران خدمت خود در اين کـنسولگري يک مـدال مـطالي
علمي دريافت کرد. يک سال بعد کـفالت ايـن کـنسولگري بـر عـهده وي نـهاده شـد و
[ :کنسولياري] چهار سال در اين پست باقي بود تا اينکه در سال ١٢٩٥ به ويس کنسولي
ايران در گنجه برگزيده شد. نادر آراسته در آبـان ١٢٩٩ از سـوي دولت فـتح اللـه خـان
سردارمنصور سپهداراعظم احضار شد و رئيس الوزرا٬ با توجه به شناخت وي از اوضاع
روسيه و زبان روسي٬ او را به نمايندگي سياسي ايران در ترکستان شوروي مأمور کرد. اين
انتصاب در زمان پيشروي بلشويکها به مناطق جنوبي شوروي و نبرد آنان با مساواتـيان
صورت گرفت و دولت ايران نگران مرزهاي شرقي و شمال شرقي خود بود. او بالفاصله
پس از انتصاب به اين سمت راهي عشق آباد شد٬ در مرو با سران بلشويکها مالقات کرد و
از آنان خواست تا مناقشات خود را به سرحدات ايران نکشانند چرا که در اين صورت
ايران مجبور به مداخله نظامي مي شد. البته بايد در نظر داشت که دولت ايران با توجه به
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بحرانهاي داخلي خود عمال توان دفـاع در مـقابل بـلشويکها را نـداشت. بـه هـر حـال٬
عشق آباد بدون آسيب در مناسبات دو کشور به توسط بـلشويکها تـصرف شـد. پس از
کودتاي سوم اسفند ١٢٩٩ش٬ از سوي سفير کبير ايران در مسکو به آراسته دستور داده
شد تا اولين سفير اتحاد جماهير شوروي در ايران٬ فئودور رتشتين٬ را پذيرايي کند. نادر
آراسته از تهران در خصوص نحوه پذيرايي از نماينده شوروي کسب تکليف کـرد و در
پاسخ٬ سيد ضياالدين از وي خواست تا سفير شوروي را تا تهران همراهي کند. رتشتين
در هنگام توقف در خراسان مهمان کلنل پسيان حاکم آن سامان بود. آراسـته هـمراه بـا
رتشتين در ارديبهشت ماه وارد تهران شد و پس از ارائه گزارشي از وضعيت ترکستان به

رئيس الوزراء و وزير امورخارجه٬ به رياست اداره ترکيه و شوروي منصوب شد.
از وقايع دوره رياست وي بر اداره ترکيه و شوروي مسئله پـناهندگي يک لهسـتاني
شهروند شوروي به ايران بود. اين موضوع باعث کدورت بين دو دولت شد و کميسيوني
با حضور رتشتين و سه عضو وزارت خارجه که يکي از آنان نـادر آراسـته بـود در ايـن
خصوص تشکيل شد. در اين کميسيون قرار بر اين شد تا آذرلينگوي لهستاني شهروند
شوروي تا زماني که دليل واقعي تقاضاي پناهندگي وي مشخص نشـده است در ايـران
باقي بماند و سرانجام هم از طريق مرزهاي جنوبي ايران به صورت غير قانوني خارج
شد تا اين مسئله باعث تيرگي روابط دو کشور نگـردد. مأمـوريت بـعدي وي کـارداري

١. در خصوص اين انتصاب ٬ وي منابع گوناگون سالهاي متفاوتي ذکر کرده اند ولي در اين مقاله به خاطرات وي
ارت امور خارجه ٬ شماره دوم٬ خرداد و «فهرست الفبايي اسامي کارمندان وزارت امور خارجه»٬ نشريه وز

٬١٣٢٨ ص ٧٨ استناد شده است.

سفارت ايران در لندن در سال ١٣٠١ش بود. ١ او درباره انتصاب به اين پست مي نويسد:
روزي که به مالقات وزير جنگ رفتم پادشاه آينده ايران و مرد قوي و صاحب
اختيار آن روز اشاره به سفارت ايران در انگلستان نمود و اظهار داشـتند چـون بـه
واسطه اکتشاف و استخراج و بهره برداري نفت به وسيله شرکت نفت انگليس و ايران
بايد در لندن سفارت ما از هر لحاظ مجهز باشد و امور تشکيالت سفارت به نحو
بارزي اداره شود؛ من به دولت پيشنهاد کردم شما با سمت شارژدافري عازم لنـدن

٢. نادر آر استه٬ «انگلستان در سال ١٩٢٥»٬ بيست و چهارمين سالنامه دنيا ٬ ص ٢٣٠.

شده و به انجام وظائف خود در سفارتخانه ايران بپردازيد. ٢

دوره کارداري آراسته در سفارت ايران پنج سال و نيم طول کشيد و پس از بازگشت به
تهران در سال ١٣٠٦ش از سوي دولت ايران مأمور شد تا بندر انزلي را که تا آن زمـان
در اختيار روسها بود بر اساس معاهده ١٩٢١ ايران و شوروي تحويل بگيرد که البته اين
کار عمال تا سال ١٣٠٧ به طول انجاميد. وي در اين مدت حکومت بندر انزلي و رياست
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بندر را بر عهده داشت. با باز پس گيري بندر انزلي٬ از شوروي او پس از مدتي کوتاه از اين 

سمت برکنار شد و به تهران بازگشت. آراسته در سال ١٣٠٩ به ريـاست هـيئت تـعيين
حدود مرز ايران و ترکيه مأمور شد. به دنبال اين ماموريت بـود کـه از سـوي دولت بـه
معاونت استانداري آذربايجان منصوب شد. زماني که استاندار آذربايجان منصورالملک
به تهران احضار شد کفالت حکومت بر عهده نادر آراسته گذاشته شد تا اديب السـلطنه
سميعي به حکومت آذربايجان منصوب شد. از مشکالت حکومت آذربايجان در ايـن
زمان همجواري با اتحاد جماهير شوروي و فعاليتهاي پنهان کمونيستي بـود چـنانکه او
مجبور بود با مشاهده يک برگ اعـالميه در مـحله اي تـمام شـهر را بـراي دسـتيابي بـه

١. فعاليت کمونيستي در دوره رضاشاه (١٣١٠ـ١٣٠٠) . به کوشش کاوه بيات. تهران٬ سازمان اسناد ملي ايـران٬
١٣٧٠. صص ٨٣-٨٢.

نسخه هاي ديگر تفتيش کند. ١ آراسته در ارديبهشت ١٣١١ به تهران فـراخـوانـده شـد٬
بالفاصله از سوي شاه به دربار احضار و به حکومت خوزستان منصوب شد. رضاشاه در

خصوص اين انتصاب به آراسته گفت:
علت انتخاب شما به استانداري خوزستان چند دليل دارد؛ يکـي ايـنکه مـلک
فيصل اول پادشاه عراق را به ايران دعوت کرده ام و او چند روز ديگراز طريق مـرز
خانقين و خسروي وارد خاک ايران مي شود. مدت اقامت او درايران چند روزي بيش
[ مـن] عـالقه دارم نيست؛ ولي مراجعت او از طريق خوزستان صورت مـي گيرد و
هنگام مراجعت ملک فيصل از او پـذيرايـي شـايسته اي در خـوزستان بشـود تـابه

سالمت خاک ايران راترک نمايد.

در دوران استانداري وي در خـوزستان دو حـادثه روي داد کـه يکـي لغـو نـمايشي
ارداد دارسي بود. پس از لغو اين قرارداد از تهران به وي دستور داده شد که به خرمشهر قر
برود و اختيار اداره امور مناطق نفت خيز را در دست گيرد؛ ولي مجددًا اوضاع به شکل
سابق خود بازگشت و اداره امور به انگليسيها سپرده شد. واقعه ديگر دزديده شدن کارول
سر مهندس آمريکايي راه آهن جنوب توسط کارگران اخراجي در انديمشک بود. در اين
مورد سپهبد اميراحمدي نيز مأمور شد تا با قواي نظامي خود به استاندار خوزستان ياري
رساند. اين مسئله بدون درگيري نظامي حل و کارول پس از چند روز از سوي کارگران
آزاد شد. در آبان ماه ١٣١١ رضاشاه براي بازديد بندر شاهپور به خوزستان وارد شـد
آراسته به استقبال شاه رفت و در ضمن از وي تقاضاي انتقال به تهران را نمود. بـا ايـن
تقاضاي وي درتيرماه ١٣١٢ موافقت شد و او که از گرماي خوزستان به ستوه آمده بود به
تهران منتقل شد. آر استه٬ پس از مدتي انتظار براي انتصاب به يک پست جديد٬ سرانجام
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در ششم آذر ماه ١٣١٢ به حکم رضاشاه به وزير مختاري ايران در لهستان منصوب و از
طريق باکو راهي محل مأموريت خود شد. مدت سـفارت وي در لهسـتان تـا شـهريور
١٣١٤ به طول انجاميد. از جمله اقدامات وي در لهستان تشکيل انجمن ايران و لهستان٬
برگزاري نمايشگاهي از آثار هنري و تاريخي ايران و تحکيم روابط تجاري بين ايـن دو
کشور بود. در همين سال ايران براي نخستين بار اقدام به تأسيس سفارتخانه در آمريکاي
التين نمود و از سوي دولت ايران به نادر آراسته دستور داده شد تا محل مأموريت خود
در لهستان را به قصد آرژانتين ترک کند. مدت سفارت وي در آرژانتين دو سال بود. در
اين دوره روابط ايران و آمريکا که به علت اهانت پليس آمريکا به سفير ايران٬ غفار جالل
عالء٬ از مدتي پيش قطع شده بود مجددا برقرار شد. در ايام سفارت آراسته در آرژانتين
فرانکلين روزولت رئيس جمهور آمريکا سفري به آرژانتين نمود و از هيئت ايرانـي نـيز
براي مالقات با روزولت دعوت به عمل آمد. آر استه٬ با توجه به قطع مناسبات اين دو
کشور٬ از وزارت خارجه در خصوص اين مالقات سؤال کرد که پاسخ مثبت به آن داده
شد و همين مالقات باب مناسبات مجدد را بين دو کشور بـاز کـرد. سـفارت ايـران در
آرژانتين بيشتر از دو سال فعال نبود و در فروردين سال ١٣١٦ به بهانه صرفه جويي در
بودجه بسته شد. اصواًل در اين مقطع پهلوي اول تمايلي به برقراري مناسبات با آمريکاي

التين و اياالت متحده آمريکا نداشت و بيشتر توجه او به سوي اروپا بود.
نادر آراسته به ايران بازگشت و رضاشاه که به وي توجه ويژه اي داشت وعده سفارتي
الدوله)٬ او را به مدير کلي امـور ديگر داد. اما وزير امور خارجه٬ عنايت سميعي (مدبر
کنسولي و سجالت وزارت امورخارجه منصوب کـرد. رضـاشاه از تـوشيح فـرمان ايـن
انــتصاب خــودداري کــرد و از وزيـر امـور خـارجـه خـواست تـا فـهرستي از نـامهاي
سفارتخانه ها تهيه کند. سرانجام نادر آراسته بنا به تصميم شخص رضاشاه در شـهريور

١. نادر آر استه٬ «سفارت من در آلمان قبل ازجنگ و ماههاي اول جنگ»٬ بيست و سومين سالنامه دنيا ٬ ص ٢٥٦.

١٣١٦ به پست مهم سفارت آلمان منصوب شـد. ١ شـاه از آراسـته خـواست تـا پس از
مالقات با هيتلر گزارشي دقيق از روحيات و رفتار اجتماعي وي براي شاه ارسال کـند.
مالقات او با هيتلر در محيطي دوستانه صورت گرفت و هيتلر به وي وعده ياري در حل

٢. نادر آر استه٬ «سفارت من در آلمـان قـبل از جـنگ و مـاههاي اول جـنگ»٬ بـيست و سـومين سـالنامه دنـيا ٬
ص ٢٥٨.

مشکالت امور مربوط به روابط دو کشور را داد. ٢ چندي از انتصاب آراسته به سفارت
آلمان نگذشته بود که از دفتر مخصوص رضاشاه به وي خبر دادند تاج الملوک و شمس
پهلوي براي معالجه عازم آلمان هستند. سفير ايران در آبان ماه به استقبال موکب سلطنتي
رفت و بنا به درخواست تاج الملوک و شمس پهلوي براي ناشناس ماندن در ايام سـفر٬
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سفارت ايران دو گذرنامه ديگر با نامهاي رضايار و شهريار براي اين دو صادر کرد و اين 

١. سند شماره ١٩-١٣٨-٣ مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.

گذرنامه ها تحويل هتل آنان داده شد. ١
نادر آراسته همزمان با سفارت آلمان به سفارت هلند نيز منصوب شـد. او در دوره
سفارت خود در آلمان٬ که از مقاطع حسـاس بـراي ايـران بـود٬ بـه گسـترش مـناسبات
اقتصادي بين ايران و آلمان پرداخت. واگذاري انحصار ورود قالي ايران به آلمان که در اين
زمان صورت گرفت باعث اعتراض تجار ايراني فرش در آلمان گرديد. آراسته براي حل
مشکل تاجران ايراني با مقامات آلماني به مذاکره پرداخت و قرار بر اين شد که فـرش
ايراني پس از وارد شدن به آلمان به تاجران ايراني فروخته شود و آنان نيز حق نداشتند
قاليها را بيشتر از نرخ معين بفروشند. اين اقدام نظر تجار ايراني را چندان جلب نکرد و
آنان سهميه خود را بيش از نرخ تعيين شده به فروش رساندند و اين امر باعث شد تا از
سوي دولت آلمان کليه حسابهاي آنان مسدود شود. تجار به سفارت شکايت بـردند و
آراسته با مقامات آلماني به گفت وگو پرداخت. اين مسئله مشروط بر اينکه از اين پس

تجار بيش از ١٥ در صد سود تعيين شده کاالي خود را به فروش نرسانند حل شد.
از ديگر مسائل اين دوره هجوم يهوديان آلمان به سفارت ايران بود. در اين خصوص

آراسته طي نامه اي به وزارت امورخارجه نوشت:
... اخيرًا يهوديها بيشتر از سابق درصدد هستند که از آلمان خارج شوند. متصل بـه
قونسولگري آمده براي مسافرت بـه ايـران تـقاضاي ويـزا مـي کنند. البـته تـصديق
خواهند فرمود که راجع به مسافرت اين اشخاص به ايران بهتر است مطالعات کافي
به عمل آيد. زيرا در آتيه براي زندگاني اجتماعي ايران مخصوصًا تهران بـدون اثـر
نخواهد بود. طبعًااين ملت در هر کجا جمع بشود رفته رفته سعي خواهد نمود که

ان و متخصاصان مهاجر آلماني. به کوشش: رضا آذري شهررضايي. تهران٬ انتشارات سـازمان اسـناد ٢. دولت اير
ملي ايران٬ ١٣٧٤. صص ١١٠-١٠٨.

کسب و کار و تجارت را از دست ديگران گرفته و صاحب نفوذ مي شود. ٢

او در اين نامه به وزارت خارجه پيشنهاد داد که به هر يهودي متقاضي ويزا داده نشود
که بعدها اين پيشنهاد از سوي دولت پذيرفته شد. با آغاز جنگ جهاني دوم دولت آلمان
به متحدان انگليس دستور تعطيلي سـفارتخانه هايشان را داد. سـفارتخانه مـصر نـيز در
همين موقعيت قرار داشت؛ سفير مصر پيش از ترک آلمان٬ در نتيجه مناسباتي که در اثر
ازدواج خاندانهاي سلطنتي دو کشور ايـجاد شـده بـود٬ از سـفارت ايـران خـواست تـا
حفاظت از منافع مصر در آلمان را بر عهده گيرد. آراسته پس از اعالم تقاضاي سفير مصر
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١. نادر آر استه٬ «سفارت من در آلمـان قـبل از جـنگ و مـاههاي اول جـنگ»٬ بـيست و سـومين سـالنامه دنـيا ٬
٢. سند شماره ٨٣ـ٢١ـ٣ مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.ص ٢٧٢.

و جواب مثبت تهران اين وظيفه را عهده دار شد. ١ نادر آراسته تا ارديبهشت سال ١٣١٩
در اين سمت فعال بود. پس از دوره سفارت وي در ارديبهشت ماه يک هيئت بازرسي به
دستور رضاشاه به برلن اعزام شد. علت اعزام اين هيئت گزارش بي امضايي بـود کـه از
برلن به دفتر مخصوص رضا شاه رسيده بود و در آن به مواردي چـون سـهميه قـاليها٬
گذرنامه هاي صادر شده و مأموران دولتي پرداخته بود. هيئت بازرسي نتايج تـحقيقات
خود را براي شاه ارسال کرد. در گزارش مربوط به گذرنامه هاي سرقت شده اعالم شد که
در زمان نادر آراسـته پـنج گـذرنامه سـياسي و هشت گـذرنامه خـدمت و ٢١ گـذرنامه
تحصيلي و دو گذرنامه عادي از ميز کنسول به سرقت رفته است که البـته سـفير ايـران
گزارشي در اين خصوص تهيه و به وزارت خارجه ارسال کرده بود. در هـمين گـزارش
بي امضا به مأموران سفارت٬ از جمله سفير سابق نادر آر استه٬ اتهاماتي وارد شده بود. در
گزارش موجود مشخص نيست که اين اتهامات چه بوده اند ولي هيئت بازرسي اعـالم

کرد:
راجع به آقاي آراسته مدرکي که دال بر سوء استفاده مشاراليه باشد به دست نيامد و
از کسي هم چيزي شنيده نشد؛ ولي در مدت مأموريت خود در برلن لياقتي از خود
بروز نداده و و ايرانيهاي مقيم آنجا را نتوانسته است اداره نمايد. در حقيقت مي توان
گفت افسار گسيختگي چند نفر از ايرانيها[ي] مقيم برلن و اخـتالفات بـين آنـها و
خدمتگزاري چند نفر از ايرانـيها در وزارت تـبليغات آلمـان بـر اثـر عـدم تـوجه و
بي عالقگي او به کار اتباع دولت شاهنشاهي بوده و بعد از حرکت او کسي که بتواند

وضعيت را الاقل به همان حال نگهدارد در سفارت شاهنشاهي وجود نداشت. ٢

آر استه٬ پس از بازگشت به تهران٬ از وزارت امورخارجه به وزارت کشور منتقل شد و
با توجه به اينکه حامي قدرتمند وي ديگر تبعيد شده بود تا مدتي شغل مهمي بـه وي
اگذار نشد تا در اوايل دي ماه ١٣٢٠ ذکاءالملک فروغي نخست وزير او را احضار کرد و و
به استانداري شمال٬ که شامل منطقه گرگان و مازندران و تنکابن مي شد٬ منصوب کرد.
آراسته ابتدا از پذيرش اين پست حساس٬ با توجه به حضور ارتش سرخ در منطقه٬ سرباز
زد ولي فروغي در اين خصوص به او اصرار ورزيد و آر استه٬ سرانجام٬ پديرفت. مدت
حکومت او در مازندران يک سال و هشت ماه بود و او در اين مدت با مسئله سرکشي
ساالر مؤيد ديوساالر در مازندران مواجه شد. با ورود نـيروي ژانـدارم خـيلي زود ايـن
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[٣٣٢٨-١ ] از سمت راست (دومين نفر) نادر آر استه وزير پست و تلگراف دولت مرتضي قلي خان بيات

غائله پايان يافت. نادر آراسته در مرداد ١٣٢١ از سوي احمد قوام نخست وزير وقت به
استانداري استان اول يا گـيالن مـنصوب شـد؛ مـدت اسـتانداري وي دو سـال بـود. از
حوادث دوره استانداري وي اعزام عده اي از ايرانيان بازداشت شده به توسط متفقين به
اين استان بود. نخست وزير وقت علي سهيلي در نامه اي به آراسته خبر اعزام بازداشتيها

را اعالم کرد٬ و او در رشت محلي براي اقامت اين اشخاص آماده کرد.
نادر آراسته در آذر ماه ١٣٢٣ از سوي مرتضي قلي خان بيات نخست وزير به تـهران
احضار شد. بيات در اين مالقات او را از سوي محمد رضاشاه دعوت به هـمکاري در
دولت نمود و چند وزارت را ــ مانند وزارت کشاورزي٬ راه٬ پست و تلگراف ــ بـه وي
پيشنهاد کرد که آراسته پست و تلگراف را انتخاب کرد. در ارديـبهشت ١٣٢٤ ابـراهـيم
حکيمي او را بـه عـنوان وزيـر راه دولت خـود مـعرفي کـرد؛ امـا ايـن دولت از مـجلس
چهاردهم رأي اعتماد نگرفت و نادر آراسته در دولت بعدي که دولت محسن صدر بود
به وزارت راه منصوب شد که عمر اين دولت نيز چهار مـاه بـيشتر نـبود. در ايـن زمـان
نيروهاي متفقين مشغول ترک ايران بودند و قرار بر ايـن شـد کـه دولت ايـران امـوال و
تأسيسات آنان را با اندکي تخفيف بخرد؛ اموال راه آهن نيز از جمله اين اموال بود که به
تأييد وزير راه نادر آراسته و کميسيون امور خارجه مجلس از آمريکاييها به مبلغ هشت
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ميليون دالر خريداري شد. آراسـته در ارديـبهشت مـاه ١٣٢٥ بـه اسـتانداري اصـفهان
انتخاب و دو سال بعد در تير ماه ١٣٢٧ در دولت عبدالحسين هژير به وزارت پست و
تلگراف منصوب شد. او در کابينه محمد ساعد٬ که در آبان ماه همان سال تشکيل شد٬
نيز به وزارت پست و تلگراف رسيد و اين آخرين پست وزارتي وي بود. در اواخر سال
١٣٢٧ محمد ساعد او را براي سفارت ايران در شوروي به محمد رضا شاه پيشنهاد کرد
که پذيرفته شد و آراسته در خرداد ماه ١٣٢٨ به مسکو رفت و به مدت پنج سال در اين
سمت مشغول بود. او زماني به سفارت ايران در شوروي منصوب شد که مناسبات ايران
و شوروي به علت انحالل حزب توده و دستگيري و محکوميت سران آن تـيره بـود و
مأموريت وي تأکيد بر روابط دوستانه دو کشور و حل مسائل ارزي و مرزي بود. آراسته
در مرداد ١٣٣٣ به ايران بازگشت و از آن پس ديگر منصب مهمي به وي داده نشد و در
اسناد محرمانه بريتانيا او را فاقد شخصيت بـرجسـته مـعرفي سال ١٣٥٣ درگذشت. در

١. «سياستمداران ايران در اسناد محرمانه بريتانيا»٬ ابوالفـضل قـاسمي٬ آيـنده ٬ سـال چـهاردهم٬ شـماره ٨-٬٦
ص ٤٣٢.

کرده اند. ١ در منابع موجود هيچ موردي که بيان کننده ويژگي خاصي از وي در دوره هاي
سفارت يا وزارت باشد٬ ديده نشد. او که به زبان روسي تسلط بسيار داشت نمايشنامه

کمدي بازرس نوشته گوگول را به فارسي بازگرداند.
برادر نادر آر استه٬ بهمن آر استه٬ در زمينه کشاورزي تحصيل کرده بود و مـدير کـل
اداره کشاورزي در چند استان بـود. در دوره اصـالحات ارضـي نـيز ريـاست سـازمان
اصالحات ارضي را در چند استان بر عهده داشت. او يکي از اعضاي حزب ايران نوين
بود که در دوره ٢١ مجلس شوراي ملي نماينده شاه زند شد و به سبب تخصص خود به
عضويت کميسيون کشاورزي مـجلس در آمـد. هـمسر آر اسـته٬ اشـرف المـلوک فـرزند
سرداود خان مفتاح السلطنه شقاقي٬ پس از وقوع انقالب اسالمي به آمريکا رفت. نـادر
آراسته داراي فرزندي به نام سيروس بود که در رشته پزشکي به تحصيل پرداخت و طي

يک پرواز نمايشي با هواپيماي بي موتور سقوط کرد و درگذشت.

غالمعباس آرام
غالمعباس آرام فرزند مالعليرضا در سال ١٢٨٢ش در يزد متولد شد. او مادر خود را

جال سياسي و نظامي معاصر ايران . تهران٬ گفتار و علم٬ ١٣٨٠. ج ٬١ ص ٧. ٢. باقر عاقلي. شرح حال ر

خيلي زود از دست داد. پدرش مال عليرضاي چاي فروش٬ ٢ که از مبلغان بهاييت در يزد
بود٬ همسر ديگري اختيار کرد و تربيت آرام بر عهده مادربزرگ و خـاندان مـادري وي
نهاده شد. اين مادر بزرگ مکتبخانه اي در منزل خود داير کرده بود و به آموزش قرآن به
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