
ِ دربار دروزارت
(١٣٣٠ تا ١٣٣٤ و ١٣٣٦ تا ١٣٤٠)

گزارشهاي روزانه حسين عالء به محمدرضا پهلوي
فرهاد رستم

اسناد ارائه شده در اين بخش شامل گزارشهاي روزانه حسين عالء به محمدرضا پهلوي
است که به دو مقطع تاريخي ١٣٣٠ ـ ١٣٣٤ و ١٣٣٦ ـ ٬١٣٤٠ يعني سالهايي که عالء

وزارت دربار را عهده دار بود٬ محدود مي شود.
حسين عالء (١٢٦١ ـ ١٣٤٣ش.)٬ ملقب به مـعين الوزاره٬ مـانند بسـياري از رجـال
سياسي پهلوي ريشه در خاندانهاي حکومتگر دوره قاجار داشت. پدر او٬ محمدعلي خان
عالءالسلطنه ملقب به «پرنس» (مـتوفي ١٣١٥ ش.)٬ از کـارکنان وزارت امـور خـارجـه
عهد ناصري بود. او در آغاز قنسول ايران در بمبئي و سـپس در تـفليس و از ١٣٠٧ق .
وزيرمختار ايران در لندن بود. پس از خلع محمدعلي شاه٬ در زمره چند دولتمرد اصلي
جاي گرفت٬ درکابينه هاي متعدد متصدي سمت هاي وزارت و در دونوبت رئيس الوزرا بود.
الملک٬ خواهرزاده ميرزاعلي خان امين الدوله حسين عالء داماد ابوالقاسم خان ناصر
و برادر مهدي خان مشيرالملک بـود. وثـوق الدوله٬ قـوام السـلطنه و مـيرزامـحسن خـان
امين الدوله از نزديکان خانوادگي او بودند. بجز تسلط بر زبانهاي انگليسي و فرانسـوي
سواد و تحصيالت چنداني نداشت. فعاليت سياسي عالء از وزارت امور خارجه آغـاز
شد. در ١٧ سالگي وابسته سفارت ايران در لندن شد و در زمان جنگ جهاني اّول «رئيس
کابينه» وزارت خارجه گرديد. مدت کوتاهي بـعد٬ مـيرزا حسـين خـان مـعين الوزراء در
دولت مسـتوفي المـمالک (١٣٣٦ق.) وزيـر فـوايـد عـامه و تـجارت شـد و مـدتي بـعد

وزيرمختار در اسپانيا و سپس امريکا.
حسين عالء٬ که در اين زمان «عاليي» خوانده مي شد٬ در دوره پنجم به عنوان نماينده
تهران به مجلس شوراي ملي راه يافت و درسال ١٣٠٤ به مخالفت با تغيير سلطنت رأي
داد. معهذا٬ پس از تغييرسلطنت او يکي از صحنهگردانان وسياست پردازان عصرپهلوي بود.



وکالي مخالف تغيير سلطنت داراي انگيزه هاي متفاوت بودند؛ اين انگيزه ها را نقش
بعدي آنها روشن مي دارد. هيچگاه نمي توان مخالفت حسين عالء٬ سيد حسن تقي زاده٬
دکتر محمد مصدق٬ ملک الشعراي بهار و سيد حسن مـدرس را از يک مـقوله دانست.

بدون ترديد٬ مخالفت هر يک از ايشان بازتاب اجتماعي جرياِن ويژه اي بود.
از مشاغل ديگر عالء وزيرمختاري در فرانسه٬ وزارت دربار٬ و سفيرکبيري ايران در
امريکا در سالهاي ١٣٢١ و ١٣٢٤ است. در سال ١٣٢٩ به سّمت نخست وزيري منصوب
گرديد و به علت وسعت بحران نفت در سال ١٣٣٠ مستعفي و مدتي بعد وزير دربار شد.
در فروردين ١٣٣٤ دولت کودتا استعفا داد و عالء بار ديگر به نخست وزيري (فروردين

١٣٣٤ ـ فروردين ١٣٣٦) منصوب شد.
عالء يکي از مدافعان و عامل اجراي الحاق ايران به «پيمان بغداد» در مهر ماه ١٣٣٤
است. وي پس از برکناري از نخست وزيري در سال ٬١٣٣٦ تا سال ١٣٤٢ مجددًا سّمت
وزارت دربار را برعهده داشت. چندي سناتور انتصابي از تهران بود و سرانجام در سال
١٣٤٣ در ٨٢ سالگي درگذشت. حسين عالء از اعضاي لژ ماسوني «بيداري ايران» و در

دوره پهلوي رئيس باشگاه الينز بود.
از مهم ترين موارد مندرج در اسناد حاضر مسئله قانون٬ مجلس و انتخابات است. عالء

مي نويسد:
البته ما مي دانيم که انتخابات کامًال آزاد امکان ندارد ولي بـايد سـعي شـود کـه تـا
حد امکان آزادي انتخابات رعايت شود. واضح است که تحت قـدرت يک حـزب

١ . سند شماره ٬٢٣ همين گزارش.

اکثريت امکان برگزاري انتخابات آزاد وجود ندارد. ١

بعد ادامه مي دهد:

٢ . حزب مليون به رهبري دکتر اقبال و حزب مردم به رهبري اسداهلل علم.

چند نفر از نمايندگان... مي گويند خوب است شاهنشاه رؤساي دو حزب ٢ را احضار
فرموده دستور اکيد صادر فرمايند ائتالف کنند... عقيده ندارند تأخير يا فترتي در کار
صالح باشد و اين دفعه واجب است از هرگونه مداخله در صندوقهاي رأي جلوگيري

٣ . سند شمار ه ٬٢٣ همين گزارش.

شديد شود. ٣

اذعان عالء بـه نـبودن انـتخابات آزاد و انـتصاب فـرمايشي رؤسـاي احـزاب آنـقدر
گوياست که ما را از هر توضيحي بي نياز مي کند. بدون ترديد٬ ديگر زمان به توپ بستن



[ ١٠٦٧ ـ ١] محمدرضا پهلوي هنگام استماع گزارش حسين عالء وزير دربار

مجلس سپري شده است؛ اينک بايد مجلس را به کسوت زيباي انتخابات آراست زيرا
راه از بين بردن يک جريان٬ ايستادن در مقابل آن جريان نيست بلکه منحرف کردن آن به

مسير موردنظر است. عالء در جاي ديگر مي نويسد:
دکتر مصدق ظاهرًا هنوز اين حقيقت را درک نکرده کـه شـاهنشاه٬ مـحبوب عـامه
ايرانيان است و مقام سلطنت از قديم االيام قدرتي در کشور ما دارد و مردم نسبت به

٤ . سند شماره ٬٣ همين گزارش.

آن مقام شامخ٬ که مظهر اتحاد ملي است٬ احترام و عالقه مخصوصي دارند. ٤

اين سند در دنباله برنامه سفر شاه در ٩ اسفند ١٣٣١ به خارج از کشور نگارش يافته
است.

مشکل عمده ايران در بخش مهمي از سده گذشته عدم امنيت اجتماعي بود. تهاجم
خارجي و آشوبهاي داخلي٬ از عوامل اساسي پديدآورنده اين بي ثباتي اجتماعي به شمار

مي روند.



آرنولد توين بي مي گويد: «هـجومها رهـبري زايـند». هـمچنين اردشـير ريـپورتر در
نامه اي به نصراهلل خلعتبري مي نويسد: «االن که نه سـلطنت است و نـه جـمهوري آثـار

٥ . مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٧٥٦٠٩.

روزگار برين مي باشد که ديکته تُري[ ديکتاتوري] نظامي سردار سپه مقبول افتد». ٥ هر چه
ناامنِي اجتماعي وسيع تر باشد توجيه بهتري براي تحميل «ديکتاتور» به دست مي دهد.
آشوبهاي محلي٬ يکي پس از ديگري٬ و به مرور زمان خاموش مي شوند و٬ همزماِن با
آن٬ نهضتهاي انقالبي و جنبشهاي مردمي نيز سرکوب مي گردند. امنيت اجتماعي به طور
نسبي حاصل مي شود و براي جلب نظر عده اي از تجددگرايان سراب فريبنده جمهوري
را در برهوت تشـنگان بـه جـلوه درمـي آورند٬ و سـرانـجام «ديکـتاتور» بـر فـراز ايـران

مي ايستد.
محمدرضا شاه در يکي از جلسات شوراي عالي اقتصاد اعتراف کرد که از هر پيروزي

ِ انتشارات طرح نـو. تـهران٬ گروه مترجمان خاطرات محرمانه امير اسداهلل علم. گفتگوهاي من با شاه. . ٦
طرح نو٬ ٬١٣٧١ جلد اول٬ ص ١١.

جديد و از هر فرصت مناسبي براي تحکيم قدرت شخصي خود استفاده مي کند. ٦ يک
بار٬ به مناسبت جشن مشروطيت٬ دو روزنامه عصر تهران سرمقاله هايي منتشر کـردند
حاکي از اينکه با توسعه مشارکت سياسي مردم٬ ايران به تدريج به سوي دموکراسي به
سبک غربي پيش خواهد رفت. شاه دستور داد علم مديران اين دو روزنامه را احضار کند
و به آنان دستور بدهد سرمقاله هاي جديدي بنويسند و چنين تأکـيد کـنند: «مـادام کـه
دموکراسي به سبک غربي فقط خيانت را تشويق مـي کند و بـه اسـتبداد اقـليت مـنتهي

٧ . همان٬ ص ١٣.

مي شود ايران هيچ تمايلي به گرايش به اين نوع دموکراسي ندارد.» ٧
شاه تا سال ١٣٢٨ که مجلس مؤسسان اختيارات وي را افزايش داد ادعا مي کرد که

٨ . همان٬ ص ١٦.

قانون اساسي سندي است که برضد او نوشته شده است. ٨ وي گاهي مي گفت: «سيستم

٩ . همان٬ ص ١٣.

يک حزبي منجر به ديکتاتوري مي شود» ٩ و زماني مي گفت: «سيستم چند حزبي مانع از

١٠ . همان٬ ص ١٥.

فعاليت سياسي اقليت مي شود.» ١٠
در اسناد حاضر نکات بسيار حساس و قابل توجهي درباره انتخابات خاصه انتخابات
دوره بيستم موجود است که اينک به بخشي از آنها اشاره مي کنيم. عالء در سندي از قول
سفير انگليس مي نويسد: «سياست راسخ و خلل ناپذير ما٬ مخصوصًا از سال ٬١٩٥٤ بر



پ] ـ ١ ـ ٢٤ ] حسين عالء و دين آچسن

١١ . سند شماره ٬٢٣ همين گزارش.

اين قرار گرفته است که در امور داخلي ايران دخالت نکنيم». ١١ سفير انگليس٬ ضمن
اينکه با اظهار اين جمله بـه دخـالت انگـليس در امـور داخـلي ايـران اعـتراف مـي کند٬

مي افزايد:

١٢ . همان سند.

استي چرا سفير انگليس تا اين «هر کاري که مي کنيد از انتخابات تقلبي پرهيز کنيد». ١٢ به ر
حد نگران دموکراسي و اجراي صحيح آن در ايران است؟ به همان دليل که از سال ١٩٥٤
به بعد قيمومت بر دموکراسي ايران را به طور اجتناب ناپذيري بـه امـريکا واگـذار کـرده
است و اکنون جا دارد که نگران اين تغيير جريان در مجلس شوراي ملي نيز باشد. در

سندي ديگر در پي سفارش ارسالن خلعتبري مبني بر ورود اشتري٬ جـزائـري و امـير
حکمت به جاي رشيديان و محمدعلي مسعودي به مجلس٬ شاه اين عبارت را نـوشته

١٣ . سند شماره ٬٢٩ همين گزارش.

است: «در آراء که تقلب نمي شود کرد!» ١٣ گويا اين جمله تلميحي است به اظهار سفير
انگليس که «از انتخابات تقلبي پرهيز کنيد».



اکنون براي روشن تر شدن کم و کيف انتخابات مجلس بيستم به اظـهارات يکـي از
نمايندگان اين دوره يعني ابوالقاسم تفضلي و نحوه انتخاب شدنش توجه مي کنيم. وي

اظهار مي دارد:
در تير ماه ١٣٣٩ در ژنو يک تلگراف فوري به دستم رسيد ... تلگراف بوي انتخاب

به روايت انتخابات دوره بيستم قانونگذاري و انجمن شهر تهران. تاريخ معاصر ايران ٬ (کتاب ششم). . ١٤
دکتر ابوالقاسم تفضلي. تهران٬ مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي٬ پاييز ٬١٣٧٣ ص ١٩٣.

شدن به نمايندگي مجلس مي داد ١٤ ... دکتر اقبال ... يک ورقه بزرگي را روي ميزش
پهن کرد و گفت من و علم ديشب حضور اعليحضرت شرفياب شديم و بـراي هـر
حوزه کانديداهاي خودمان را به نظر شاه رسانديم تا اعليحضرت هر کس را مـايل
باشند انتخاب فرمايند. به طوري که مـي بيني تـو را بـراي حـوزه کـاشمر انـتخاب
کرده اند؛ پس چاره نداري و بايد قبول کني. من به کاغذ نگاه کردم و ديدم براي حوزه
کاشمر نام من و نام منوچهر تيمورتاش و يک نفر ديگر نوشته شده و با جوهر سبز

رنگ دور اسم من خط کشيده است.

١٥ . همان٬ ص ١٩٦.

س: چه کسي خط سبز دور اسامي کشيده بود؟ ج: شخص شاه. ١٥
طي بيست و چهار دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي بـه طـور قـطع غـير از
دوره هاي اول تا ششم و دوره هاي چهاردهم تا هفدهم٬ مردم هيچگاه شاهد رعايت
انتخابات آزاد نبوده اند٬ از دوره ششم به بعد انتخابات دکتر مصدق٬ آيت اهلل کاشاني و
دکتر مظفر بقايي و حسين مکي بوده است که بدون شک با رأي طبيعي اکثريت مردم

١٦ . همان٬ ص ١٩٢ و ١٩١.

تهران به مجلس راه يافتند. ١٦ ... همه کس بايد بداند و بفهمد که انتخابش منحصرًا و
صرفًا مرهون خواست يک نفر است٬ يعني شاه٬ و تا زماني مي تواند در پست خود

١٧ . همان٬ ص ٢٠٢.

باقي بماند که اوامر شاه را اجرا کند و مطيع محض اراده او باشد. ١٧

به دليل تغيير نيافتن حاکميت در دوران سلطنت پهلوي نسبت به دوره قاجار مسائل و
مــعظالت گــذشته مــانند دخــالت اطــرافــيان و خــانواده شــاه در امـور مـملکت و
سوءاستفاده هاي ايشان٬ در اين دوره نيز مشاهده مي شود. شاهزاده خانمهاي پهلوي اگر
ا در سر همان سـوداهـا و هـمان مسـائل چه چادر و چاقچور قاجار را از سر افکندند امّ

پيش پا افتاده و حقير را مي پروراندند. عالء در بخشي از گزارشهاي خود مي گويد:
شنيده شده که علياحضرت ملکه مادر و واالحضرت اشرف قصد دارند به زودي به



[ ٣٧٦٣ ـ ٤] حسين عالء٬ دکتر محمد مصدق و اورل هريمن

[ نيستند] و يقينًا ايران مراجعت نمايند. چون حضرات از رويّه قديم خود دست بردار
باز آن بساط مداخله در امور سياسي و جمع کردن دور خود عناصر بدنام را (از قبيل
شاهنده ـ بيوک صابري ـ نصرتيان ـ جمال امامي ـ پيراسته و غيره) تجديد خواهند
کرد. صالح اعليحضرت در اين است که اجازه نفرمايند به ايران معاودت نمايند و اگر

١٨ . سند شماره ٬٤ همين گزارش.

آمدند در تهران نباشند.» ١٨

شايد به اين دليل يکي از تمهيدات دربار براي محدود کردن اين دخالتها٬ برگزيدن
عروس غيرايراني براي ازدواج با شاه باشد. گابريل دوسووا٬ شـاهزاده خـانم ايـتاليايي٬
يکي از اين نامزدهاي ازدواج با شاه بوده است که عالء در مورد ازدواج شـاه بـا وي و

مشکالت آن مي گويد:
برخي اعتقاد دارند نه پاپ اجـازه مـي دهد٬ نـه در ايـران عـلماء و مـردم مـوافـقت



مي نمايند. حتي احتمال مي رود مايه تضعيف مقام سلطنت و شايد انقراض آن گردد.
برخي٬ برعکس٬ عقيده دارند اگر چنين وصلتي انجام گيرد فوز عظمي است بـراي
اصالح دربار و باال بردن حيثيت آن به شرط اينکه اشخاص ناباب کـه در مـجالس
خصوصي شاهنشاه راه دارند برکنار شوند و واالحضرت اشرف از تفتين و شيطنت و
سعي در تسلط پيدا کردن بر ملکه آينده خودداري نمايد. غير از اين باشد پـرنسس
ايتاليايي که تربيت شده محيط نجيب آراسته اي است ناراحت و ناراضي مي شود و

١٩ . سند شماره ٬١٢ همين گزارش.

بلکه اين وضع منجر به طالق سوم گردد. ١٩

اسناد حاضر٬ به علت ماهيت گز ارشگونه و روزمره اي که دارند٬ در بردارنده مطالب
اکنده هستند و بديهي است که از نظر اهميت در يک سطح و يک درجـه گوناگون و پر
ا از آنجا که نيستند و حتي در پاره اي موارد هيچ گونه اطالع ارزشمندي به ما نمي دهند امّ
اين موارد اندک بوده است استنساخ کامل اسناد٬ بدون حذف هيچ قسمتي٬ ارائه شـده

* . از آقاي محمد عوادزاده براي ترجمه عبارتهاي انگليسي و فرانسوي سپاسگزاري مي شود.

است. *
   

[١]
 دربارشاهنشاهي

٣٠/٧/١٨
ـ١ـ ٢ بعدازظهر

٢

قربان خاکپاي مبارک شوم
١ . وزير خارجه به وسيله تلفن استفسار نمود اوامر شاهانه در باب مراسم عيد سعيد
مولود (٤ آبان) از چه قرار است. به عقيده دولت چون تصادف مي کند با مـاه مـحرم و
بي پولي بهتر است از مهماني و جشن مفصل صرف نظر شـود چـه در داخـله و چـه در
خارجه به طور ساده و منحصرًا با دعوت از اتباع ايران برگزار شود. ٢ . تلگرافي از دکتر
مصدق رسيد تقديم مي شود و هرطور امر و مقرر مي فرمايند جواب به تـوسط وزارت
خارجه يا مستقيمًا مخابره شود. ٣. سفيرکبير انگليس نـيم سـاعت از ظـهر گـذشته بـه
ه قـطعنامه اي است کـه در مالقات چاکر آمد؛ اظهار داشت دولت انگليس مشغول تـهيّ



veto ي شوروي واقع نشود؛ موقع طرح در شوراي امنيت حتي المقدور مورد مخالفت و
در اين باب با دولت امريکا مشورت مي نمايند و فرداشب نماينده انگليس در شورا٬ سر
Sir) ٬ با دکتر مصدق مالقات و مذاکره خواهد کرد. از متن Gladwyn Jebb) گالدوين جب

٢٠ . قطعنامه درباره لغو امتياز شرکت نفت و اخراج کارشناسان انگليسي از آبادان؛ براي آگاهي بيشتر رجوع
پنجاه سال نفت ايران . تهران٬ شرکت سهامي چهر٬ ٬١٣٣٥ ص ٥٦٨ تا کنيد به: مصطفي فاتح. کتاب

.٥٨٤

قطعنامه ٢٠ اطالع صحيحي نداشت ولي تقريبًا يقين داشتند که ذکري از تـوصيه ديـوان
داوري جهاني در آن خواهد شد. ضمنًا از طرفين دعوت مي شود مذاکرات دوستانه را
تجديد نمايند. سفير انگليس اظهار تمايل نمود که اعليحضرت همايوني دکتر مصدق را
تشويق به ابراز حسن نيت و موافقت بفرمايند. چاکر به سفير خاطرنشان نمود تا ذکري از
توصيه ديوان داوري در ميان باشد مشکل است دکتر مصدق موافقت نمايد و ظن غالب
اين است که نماينده شوروي از حق وتو استفاده خواهد نمود. چاکر حاال مي رود به کاخ
گلستان براي روضه خواني و تا ساعت شش و نيم آنجا خواهد بود. االمر اقدس االعلي
مطاع مطاع مطاع فدوي٬ حسين عالء

[ خوشحال مي شوم که شغلي دست و پا کنم] I Will be glad to win a job [ در حاشيه]
[ در پشت سند دستخط محمدرضا پهلوي]

[٣٨٧٠/١ ]
٣٠/٧/١٩

به مصدق جواب داده شود: از تلگرافي که به توسط وزير خـارجـه مـخابره گـرديد
مسرور شدم. اطمينان دارم در اين موقع خطر از هر پيشامدي به نفع مـملکت اسـتفاده
نموده و قضيه نفوذ را به بهترين وجهي به طريق مذاکرات دوستانه حل خواهيد کرد و اين
مسافرت تاريخي که به شما فرصت مي دهد که شخصيت خودتان را و همچنين وضعيت

ايران را به دنيا نشان دهيد انشاءاهلل با رفاه و سعادت ملت توأم خواهد بود.

٢١ . نصراهلل انتظام٬ سفيرکبير ايران در امريکا.

[ در حاشيه] به انتظام ٢١ تلگراف شود. انشاءاهلل کار تمام شود.
[٣٨٧٠/٢ ]

[٢ ]
راست است کــه بــعد از يـازده سـال سـلطنت پـرمشقت و فـداکـاري و بـردباري٬
اعليحضرت همايوني احتياج مبرم و ميل به استراحت و مراجعه به پزشکان متخّصص در
خارجه داشته ولي بايد دانست چرا با وجود موقعيت حساس کشور تصميم نمودند در



نهم اسفند ماه ٣١ به اروپا مسافرت فرمايند. جناب آقاي دکتر مصدق تا قـبل از واقـعه

٢٢ . «دولت چون مي ديد هر روز دامنه تحريکات وسعت پيدا مي کند و مي خواهند موجبات تضعيف او را
فراهم سازند نا گزير شد که از اين تحريکات جلوگيري کند. لذا از دربار نماينده اي خواستم که وضعيت
را به عرض اعليحضرت برسانم٬ چنانچه چاره جويي نشد ضمن يک پيام مـراتب را بـه عـرض مـلت
رسانم و از ملت کسب تکليف نمايم. روز جمعه اول اسفند با حضور سه تـن از نـمايندگان مـجلس
خاطرات و تألمات شوراي ملي مراتب به فرستاده اعليحضرت همايوني گفته شد ...» (محمد مصدق.

مصدق . تهران٬: علمي٬ چاپ دوم٬ ٬١٣٦٥ ص ٢١٢).

[ حشمت الدوله] واالتبار به تعجب آور جمعه اول اسفند ٢٢ و عرض پيغام به توسط آقاي
پيشگاه همايوني و به ناحق نسبت دادن تمام مخالفتهاي ضددولت به تحريک و تشويق
دربار و تهديد به مراجعه به ملت٬ شخصًا عقيده نداشته شاهنشاه به خارجـه تشـريف
اکسيون نهضت ملي و منفردين که اهتمام ببرند اما آن روز بعد از مذاکره با نمايندگان فر
داشتند معظم له را از دادن اعالميه منصرف سازند٬ موافقت خـود را بـا تشـريف بـردن
اعليحضرت به خارجه براي چند ماه استراحت و معالجه اعالم و مـوضوع رفـرانـدم را
[٣٨٧١/١ ] برکنار گذاشتند.

[٣ ]
٣٢/٢/٢٢

١ . با همه نگراني که از مسافرت اعليحضرت همايوني به خارجه در آن موقِع باريک
داشتم چون شاهنشاه با موافقت جناب نخست وزير امر فرمودند که موضوع مکتوم بماند
از دادن اطالع بهکسي و جواب سؤاالت عده زيادي از مردم پريشان خاطر خودداري کردم.
٢ . مـن جمله بـه اسـتفسار سـفيرکبير امـريکا کـه از مـنابع مـختلف خـبر مسـافرت

اعليحضرت را شنيده بود به طور مبهم پاسخ دادم.
٣ . ذات اقدس شاهانه و خودم بيش از هر کس از اجتماِع مردم دور کاخ اختصاصي
که صبح نهم اسفند٬ بدون مقدمه و به منظور ممانعت از مسافرت شاه به خارجه٬ واقع
شد متعجب گرديدم. اين بروز احساسات بي شائبه و طبيعي مردم را جز به شاه دوستي و
عالقه مفرط به محمدرضا پهلوي و به استقالل و تماميت کشور نمي توان حمل کرد. اينکه
گفته اند جمعيت از اراذل و اوباش و چاقوکش مرکب بوده و توطئه قبًال چيده شده که از

٢٣ . براي آگاهي در اين زمينه رجوع کنيد به محمد مصدق٬ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٧.

مسافرت شاه جلوگيري شود به نظر من مطلبي است به کلي بي اساس ٢٣ . در هر حال از
جانب دربار هيچ تحريک و اقدامي به عمل نيامده بود. کساني که توي جمعيت بودند و
عکسهايي که در آن موقع برداشته شد همه حاکي از اين است که مرد و زن و بچه همه
واقعًا از تشريف بردن شاه متأثر و بيم آن را داشتند که پس از حرکت مـوکب هـمايوني



انقالب و ناامني در اکناف کشور رخ دهد.
٤ . اين احساسات وطن و شاه پرستانه منحصر به پايتخت نبود بـلکه از هـمه نـقاط
مملکت تلگرافهاي زيادي به دربار و دولت و اداره تبليغات مي رسيد مشعر بر وفاداري
ايالت و عشاير و ساير طبقات مردم به شاهنشاه و اظهار نگراني از قـصد عـزيمت بـه
خارجه و خوشحالي از انصراف معظم له از مسافرت. اهل تهران کمتر متوجه اين تلگرافها

شده اند زيرا که٬ به دستور دولت٬ راديو از انتشار آن خودداري و امساک مي نمود.
٥ . همه مي دانند که عناصر ماجراجو و فاسد هميشه در کـمين و مـترصدند از هـر
پيشامد و موقعي استفاده کرده به مقاصد شوم خويش برسند. حتمي است که عده اي از
اين قبيل اشخاص که با دربار ابدًا ارتباطي نداشـتند در مـيان جـمعيت رخـنه کـرده بـه

حرکات زشتي که مورد تقبيح و تنفر عمومي است مبادرت ورزيدند.
٦ . به تجربه آموخته ام که در ايران حفظ ِسّر بسيار مشکل است. دور نيست از ناحيه
مستخدمين دربار که شاهد بستن اسباب بودند و شايد از طرف بعضي وزراء و اعضاي
اکسيون نهضت ملي که از موضوع و تاريخ مسافرت مسبوق بودند صحبتهايي در خارج فر

شده باشد که منجر به اطالع و هيجان عمومي گرديد.
٧ . از کساني که در ميان جمعيت بودند من جمله مـخبرين جـرايـد شـنيده شـد کـه
برخالف آنچه نخست وزير گفته است واالحضرت شاهپور حميدرضا سعي مي کرد مردم
را آرام نمايد و قواي انتظامي را به حفظ و حراست مـنزل جـناب نـخست وزير تشـويق

آرامش از طرف او صحت نداشته درباره حميدرضا و دعوت به صلح و ٢٤ . به نظر مي رسد که سخنان عالء
باشد. حميد رضا با چه انگيزه اي بايد از هجوم جمعيت جلوگيري کرده باشد. دکتر محمد مصدق در اين
باره مي نويسد: عده اي پاسبان در سمت شمال چهارراه حشمت الدوله که به طرف خانه اينجانب مي آيد
بودند و مانع از عبور جمعيت مي شدند که در اين اثنا واالحضرت شاهپور حميدرضا از آن در خارج
شده دليل توقف قواي انتظامي را در آنجا سؤال کرد و گفت مردم آزادند به هر کجا که مي خواهند بروند.
اين بود که پس از مرتفع شدن مانع٬ جمعيت به در خانه اينجانب هجوم آوردند (همان٬ ص ٢١٥).

کند. ٢٤ شخص شخيص همايوني هم مراقبت داشتندکه امنيت دراطراف خانه جناب دکتر
مصدق کامًال برقرار باشد مخصوصًا به رئيس ستاد ارتش که براي توديع شرفياب شده
بود امر فرمودند به اتفاق گارد کاخ اختصاصي به طرف منزل نخست وزير رفته آنجا را

محافظت نمايند.
٨ . در آن روز نـهم اسـفند٬ پس از اسـتماع بـيانات جـناب نـخست وزير در جـلسه
خصوصي٬ شخصًا بسيار متأسف شدم از اينکه زحمات دو ساله من به قصد ايجاد حسن
تفاهم بين دولت و دربار همه به هدر رفت. با وجود انواع مساعدت و تقويت از طرف
اعليحضرت همايوني٬ دکتر مصدق باز بهانه جوئي کرده مسئوليت عدم پيشرفت کـار و
دانش را ناحق به گردن دربار انداخت و درصدد تضعيف و تحقير مقام سلطنت برآمد و



تمام حسن نيت و کمک و معاضدت اينجانب را نديده گرفت. اين بـود کـه مـالقات بـا
نخست وزير را ديگر بي فايده دانست و از رفتن به خانه ايشـان خـودداري نـمود. دکـتر
مصدق ظاهرًا هنوز اين حقيقت را درک نکرده که شاهنشاه محبوب عامه ايرانيان است و
مقام سلطنت از قديم االيام قدرتي در کشور ما دارد و مردم نسبت به آن مقام شامخ که
مظهر اتحاد ملي ماست احترام و عـالقه مـخصوصي دارنـد. صـميميت و صـداقت بـه
اعليحضرت و همکاري و توحيد مساعي با شاهنشاه که رئيس قوه مجريه است بهترين

وسيله پيشرفت کار هر دولتي است.
٩ . تأسف من بيشتر از اين بود و هست که چرا بايد در کشور ما به جاي حسن تفاهم و
صميميت و همکاري و اتحاد٬ سوءظن و کينه ورزي و غرور و نفاق و افترا وتهمت رواج
داشته باشد. ساير کشورها اختالفات را کنار گذاشته جدًا مشغول اصالحات اجتماعي و
اقتصادي و حسن همکاري و ترقي هستند به قول جناب آقاي مـتين دفتري کـه تـازه از
مسافرت در هندوستان مراجعت فرموده اند: ديگـران بـه «افـضليّت و اقـدميت احـترام
مي گذارند و اعتماد بين مردم به قدري قوي است که همه جـرئت دارنـد بـا عـدالت و
سرعت کارها را فيصله دهند٬ و بالنتيجه نيکنامي و وجاهت مخصوص کساني است که
قبول مسئوليت بکنند و مثبت باشند نه کساني که فکر بکنند اگر کاري انجام نـدهند و
تصميمي نگيرند از مسئوليت و مؤاخذه مصون خواهند ماند و اين احتراز از مسئوليت را
به درجه کارشکني و خرابکاري برسانند. خالصه از ايـن مشـاهدات ومـطالعات به ايـن
نتيجه رسيده ام مادام که بالهاي اجتماعي را از خود دور نکنيم کار ما به سامان نخواهد

رسيد.»
[ ٤ ـ ٣٨٧٢/١]

[٤ ]
دوم شهريور ١٣٣٢

احتياج به عرض نيست که چاکر مانند هر فردي از اجزاء ايرانيان حقيقي از قيام مردم
شــاهدوست بــراي جــلوگيري از اعــمال خــطرناک مـفسدين بـراي تشـريف فرمائي

٢٥ . شاه در ٢٥ مرداد ١٣٣٢ از رامسر به بغداد رفت و در ٣١ مرداد به ايران بازگشت.

اعليحضرت همايوني به تـهران ٢٥ شـاد و شکـرگزار بـوده از قـادر مـتعال مسـئلت دارد
شاهنشاه و نخست وزير تازه در تأمين رفاه ملت و آرامش و آسايش و آبادي کشور توفيق
حاصل فرمايند. در عين حال نبايد راحت شد و تصور کرد که کار٬ خاتمه يافته و ديگر
جاي نگراني نيست؛ برعکس٬ سزاواراست بيش از پيش هوشيار و مـراقب بـاشيم و از



گذشته عبرت بگيريم زيرا که دشمن آماده و در کمين است؛ از هر فرصت و بهانه استفاده
خواهد کرد. مردم ايران هم بيدار شده اند و از مسلسل ديگر نمي ترسند.

خداوند بار ديگر به شاه و کشور ايران رحم فرموده اگر از اين فرصت درست استفاده
ننمائيم کمونيستها حتمًا غلبه خواهند کرد.

در اين موقع حساس نکاتي چند به نظر فدوي مي رسد که وظيفه خود مي دانـد بـه
عرض برسانم:

١ . نخست وزير عناصر بدنام نادرست را به خود راه ندهد. رجال اليق پاکدامن را که
حسن شهرت دارند و تحت نـفوذ اجـانب نـيستند روي کـار بـياورند (از قـبيل نـصراهلل

٢٦ . از جمله اين خوشنامان نصراهلل انتظام است که دکتر قاسم غني در يادداشتهايش بارها به ُحسن شهرت
و نفوذناپذيري او در برابر اجانب اشاره مي کند! اينک براي نمونه به يادداشت مورخ ٣٠ خرداد ١٣٢٩
توجه مي کنيم: «آقاي نمازي تلفن کردند و گفتند که انتظام روابط بسيار حسنه با دولت يهود دارد و چون
تقريبًا سه سال پيش که به کميسيون مربوط به فلسطين به آنجا رفت با يهود بست و بند کرد و در خفا
براي آنها کار کرد و در موقع آمدن شاه به امريکا قبوالند که مصلحت در شناسايي آنهاست عالي سفيه
هم پذيرفت او را هم با خود همدست کرد. تف بر اين تشکيالت. به پاداش اين حماقت آقاي عالء شغل
سفارت را هم به نمايندگي جامعه ملل او افزود که او هم مايل بود که براي ماستمالي همين کارها ولو
يادداشتهاي دکتر قاسم غني . به کوشش سيروس غني. تـهران٬ چندي باشد سفير باشد». (قاسم غني.

انتشارات زوار٬ ٬١٣٦٧ جلد چهارم٬ ص ٢١٤).

انتظام ٢٦ ٬ عبداهلل انتظام٬ نجم٬ سروري٬ ابوالحسن ابـتهاج٬ دکـتر اردالن٬ دکـتر مـحمود
اگزلو٬ اميرحکمت ٬ مطيع الدوله حجازي٬ عـلي پاشا صـالح٬ اللـهيار افشار٬ حسنعلي قر

صالح٬ جهانشاه صالح٬ و محسن رئيس).
٢ . اعليحضرت صميمانه از دولت پشتيباني فرمايند. اساسًا کمتر اجازه فرمايند مردم
متفرقه٬ مخصوصًا عناصر مارکدار اجـنبي پرست و انـتريک بـدخواهـان را بـه خـود راه

٢٧ . اتهام دکتر محمد مصدق سوء قصد به منظور برهم زدن اساس حکومت و ترتيب وراثت تاج و تخت و
تحريض مردم به مسلح شدن برضدقدرت سلطنت بود. اين اتهام از اينجا ناشي شده بود که دکتر محمد
مصدق در روز ٢٥ مرداد ١٣٣٢ در مقام نخست وزير فرمان عزل خود را از نخست وزيري که از طرف
محمدرضا شاه پهلوي صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود (محمد مصدق در
محکمه نظامي ) به کوشش جليل بزرگمهر. تهران٬ نشر تاريخ ايران٬ زمستان ٬١٣٦٣ کتاب اول٬ جـلد

اول٬ ص شش.

[ بدهند] . رساله هايي از اعمال خالف قانون دکتر مصدق ٢٧ تهيه و انتشار دهيد تا ندهند
اذهان عامه متوجه حقايق باشد و در اين قسمت حجازي مي تواند کمک نمايد.

٣ . هرچه زودتر حزب قوي از روي اصول صحيح و مرکب از اشخاص وطندوست
[ مقابله] با دستجات توده و براي حفظ مشروطيت و مقام سلطنت تشکيل شود مقابلي

نيروي سوم و حزب ايران و پان ايرانيزم که البد فعاليت زياد خواهد کرد.
٤ . دولت صريحًا اعالم کند که سياستش نهضت حقيقي ملت است و عمًال و جدًا در



اين راه کار کـند. نـقشه هاي عـام المـنفعه آبـياري و سـدبندي و اصـالحات اقـتصادي و
اجتماعي به موقع اجرا بگذارد. امريکائيها اگر ديدند که عاقالنه در خير مردم کار مي کنيم

حتمًا کمک مالي خواهند کرد.
٥ . شنيده شده که علياحضرت ملکه مادر و واالحضرت اشرف قصد دارند به زودي
[ نيستند] و يقينًا به ايران مراجعت نمايند٬ چون حضرات از رويه قديم خود دست بردار
باز آن بساط مداخله در امور سياسي و جمع کردن دور خود عناصر بـدنام را (از قـبيل
شاهنده٬ بيوک صابري٬ نصرتيان٬ جمال امامي٬ پيراسته و غيره) تجديد خواهـند کـرد.
صالح اعليحضرت در اين است که اجازه نفرمايند به ايران معاودت نمايند و اگر آمدند

در تهران نباشند.
٦ . اعليحضرت همايوني متأسفانه از اشخاص غيرصديق و دورو و متملق مالحظه و
حمايت مي فرمايند٬ خدمتگذاران صديق را مأيوس و دلسوخته و افسـرده مـي فرمايند.
لم به جاسوسي و خيانت ابوالقاسم اميني و هرمز پيرنيا باز آنها را به دربار بعيد نيست با ِع
راه داده مورد تفقد قرار خواهند داد٬ تا تشويق و مجازات در کار نباشد محال است کار

دربار و مملکت اصالح شود.
٧ . بهترين شخص براي اداره امور بانک ملي يا شرکت ملي نفت ابوالحسن ابتهاج است.
٨ . خوشبختانه حبيب اهلل آموزگار نگذاشت دستگاه بـانک عـمران بـه هـم بـخورد.
مقتضي است اعليحضرت امر فرمايند به تقسيم امالک ادامه داده شود و آقاي اسداهلل
علم برگردد سر کارش. شادمان را که بدنام است دوباره نياورند در بانک عمران يا امالک.
[٤-٣٨٧٣/١ ]

[٥ ]
يادداشت ٢

[ صفحات ١ و ٣ اين سند يافت نشد]
[ هـيئت Board of Trade Erroll که شـخصيت دّوم است در ٢ . وزير مشاور انگليس
تجاري] به مالقات چاکر آمد و منظورش توسعه معامالت تجاري و اقتصادي انگليس و
ايران است. اطمينان داد که سعي خواهد نمود کاالي ايران بيشتر در بازار انگليس رواج
پيدا کند. ضمنًا اشاره به اهميت تشويق توليد محصوالت بيشتر در ايران نمود. خطر تورم
را هم گوشزد نمود. بسيار متأسف بود که به واسـطه غـيبت مـوکب هـمايوني از فـيض

شرفيابي محروم مانده است.



٢٨ . پسر مصباح السلطنه اسدي نايب التوليه آستان رضوي.

٣ . سلمان اسدي ٢٨ گزارشي تقديم کرد که قابل تـوجه مـخصوص است؛ مـالحظه
خواهند فرمود که وزير بازرگاني هنوز در مورد تمرکز خريدهاي دولتي مخالفت مي کند.
شايد مصلحت در اين باشد که به شرکت معامالت خارجي وابسـته بـه نـخست وزير و

تحت نظر دکتر اقبال عمل کند.
[٣٨٨٣/١ ]

يادداشت ٤
[ ...] امريکا اعتراض نمائيم. اوضاع ترکيه نيز به نفع ماست زيرا که مکرر از ناحيه ترکها به
سياستمدارهاي امريکائي و اروپائي گوشزد شـده کـه از بـابت ثـبات و امـنيت ايـران و
موقعيت شاهنشاه نگراني دارند اکنون معلوم شد کـه ثـبات و امـنيت و آزادي ايـران و

محبوبيت شاهنشاه بيش از موقعيت مندرس و اوضاع ترکيه است.
[ امضاء] چاکر حسين عالء
[ از] نابودي [ دستخط محمدرضا پهلوي:] از اول قابل مقايسه نبوده من سه دفعه ايران را

حتمي نجات دادم.
٦ . چون هواي طهران گرم شده آيا اجازه مي فرمايند علياحضرت ملکه ايران زودتر

به سعدآباد تشريف ببرند؟
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] بسته به ميل خودشان است.

٧ . يادداشتي سفيرکبير ايتاليا ديروز حضورًا تسليم نمود راجع به موضوع اختالف بين
Hante) عينًا ضميمه مي شود تا اگر رئيس جمهور يا دولت adige) ايتاليا و اطريش در باب
اطريش چيزي در اين باب به عرض برسانند خاطر مبارک ملوکانه از موضوع آگاه باشد و
به استدعاي دولت ايتاليا به اطريشيها پاسخ مرحمت فرمايند که مطلبي است مربوط به

اطريش و ايتاليا که بايد بين خود تصفيه نمايند.
[ امضاء] چاکر٬ عالء
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] سفير ايتاليا اصوًال قدري فضول است و مثل ايـنکه او در

کارهاي ما مداخله مي کند. تصور نمي کنم در اينجا اين موضوع مطرح شود.
[٣-٣٨٨٣/٢ ]



[٦ ]
٥ فروردين ١٣٣٧

١ . سفيرکبير انگليس امروز صبح به مالقات چاکر آمده اظهار داشت خوب متوجه
است که تشريف فرمايي به لندن در ماه اکتبر يا نوامبر اشکال دارد. خيلي سـعي کـرده
پذيرايي در اواخر سپتامبر صورت گيرد. متأسفانه برنامه ملکه در تمام ماه سپتامبر قبًال
معين شده و از لندن به سفير دستور رسيد اظهار تأسف نمايد از اين پيشامد. به عقيده
سر راجر در صورت اقتضاي رأي ملوکانه مسافرت به لندن موکول به سال آينده شـود

فصل بهار از هر حيث مناسبتر خواهد بود. منوط به اراده شاهنشاه است.
٢ . صحبت از ملک سعود به ميان آمد که بيشتر اخـتياراتش را بـه بـرادرش فـيصل
محول ساخته؛ به عقيده سفير انگليس در واقع اين اقدام مقدمه کنارهگيري سعود است.
تقصير با خودش است که گذاشت اين همه مصري و اهل سوريه دورش را بگـيرند٬ و
مـواقـع خـوبي را بـراي اثـبات قـدرت خـويش از دست داد٬ در حـقيقت بـي هوشي و

بي کفايتي نشان داده است.
فردا صبح با اجازه ساعت نه شرفياب مي شود. چاکر٬ حسين عالء
[٣٨٨٠/١ ]

[٧ ]
٩ ارديبهشت ماه ١٣٣٧

٢٩ . احمد مهبد کفيل سرکنسولگري ايران در نيويورک.

١ . مطالب مهبد ٢٩ و استدعاي شرفيابي قبل از تقديم اليحه قرارداد نفت با شرکت
Standard ـ تزوير و ضعف ميکده ـ امضاي قرارداد گاز و تشکيل شـرکت of oil Indiana

آتشکده ـ تلگرام ديده مي شود. لزوم مدارا با ژاپونيها.
٢ . سفير امريکا ظهري به مالقات من مي آيد اگر فرمايشي هست به او ابالغ شود.

[ حمايل Grand Cordon of Brilliant jade) ٣ . مطلب سفيرکبير چين ـ نشان خانم چک
اعظم يشِم سبز درخشان] نشان مخصوصي که تا به حال داده نشده به يک رئيس کشور) ـ
همراه بودن رئيس جمهور ـ تمثال همايوني براي سفارت ايران در برازيل در ١٣٢٩ تهيه

شده بود با قاب خاتم.
٤ . ابتهاج نتوانست در فرودگاه حاضر شود.

(Ravoul) کـه اسـتدعاي دو نـيم سـاعت وقت شـرفيابي ٥ . حّجار معروف فـرانسـه



مي خواهد براي تهيه نيم تنه شاهنشاه.

فروردين ١٣٣٧ چهار مخزن نفت در پااليشگاه آبادان آتش گرفت و ده ميليون بشکه نفت خام ٢٢ در  . ٣٠
روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب سوخت و عده اي نيز مقتول و مجروح شدند. باقر عاقلي.

اسالمي . تهران٬ نشر گفتار٬ ٬١٣٧٠ جلد دوم٬ ص ٨٧.

[ خرابکاري] در کار است؟ ٦ . آتش سوزي آبادان: ٣٠ آيا سابوتاژ
٧ . شرفيابي اميني.

[٣٨٨٢/١ ]

[٨ ]
١٨ ارديبهشت ماه ١٣٣٧

١ . استدعاي شرفيابي: هاينه ـ امير نصرت اسکندري ـ عالمه وحيدي ـ سيد جالل
تهراني.

٢ . اجازه ابالغ تسليت از طرف شاهنشاه به توسط فرماندار به بازماندگان حاج ميرزا
[ وجهه] داشته در قم. سيد حسن برقعي که وجه

٣ . عرب شيباني از طرف دولت آمريکا دعوت شده براي دو ماه به امـريکا بـرود؛
اجازه مرخصي استدعا دارد.

٤ . عرايض ارسالن خلعتبري: سؤال از چنگ کاي چک از کيفيت غلبه کمونيستها در
چين با حضور کمک امريکا ـ مطالعه در علل اين همه ترقي در ژاپن ـ در موقع گذرانيدن

اليحه نفت کنسرسيوم ارسالن خدمت کرده.
٥ . کمک به خانم سهيلي.

٦ . به انتظام امر بدهند با مهبد همکاري صميمي بنمايد٬ در قسمت گاز ـ مـوضوع
منطقه ايتاليائيها ـ مذاکره مجدد با ژاپونيها تا شرايط بهتري به دست آيد.

٧ . تشييع جنازه مرحوم سهيلي ساعت ٣ امروز.
٨ . بيگلو در رکاب؟

٩ . عمارت به جاي مهمانخانه فردوسي ميزان مساحت؛ زيربنا جمعًا در تمام طبقات
بيست هز ارمترمربع بازيرزمين پارکينگ مخارج ساختمان بدون تزئينات سيزده ميليون تومان.
سطح زيربنا سه هزار متر؛ ٧٥ درصد از اراضي مدت ساختمان: دو سال ـ عالوه بر دو
[ دفتر کار] براي تجار مهيا خواهد بود؛ بـه عـالوه بانک و لوازم آنها دويست اطاق بورو

مغازه هاي بزرگ و ويترين.
[ ٢ـ٣٨٨١/١]



[٩ ]
٢٩ ارديبهشت ١٣٣٧

١ . چهار نفر پرفسور عالي مقام امـريکايي کـه از دانشگـاههاي کـاليفرنيا بـه تـهران
آمـده [ انـد] تـحقيقاتي راجـع بـه نـواقـص دانشگـاه مـي نمايند. اسـتدعاي شـرفيابي در

سن فرانسيسکو دارند تا بتوانند گزارش خود را به عرض برسانند.
٢ . ديروز براي دفعه اول شوراي سلطنتي تشکيل و به گزارشهاي مختلفه رسيدگي
شد. اوضاع مملکتي کامًال رضايت بخش و همه از احساساتي که در چين و ژاپن نسبت به

شخص اول کشور ما ابراز شد مفتخر و سپاسگزارند.
٣ . به قرار اظهار مهبد نسبت به قرارداد نفت با ژاپن و اتـمام کـار سـد الر از طـرف
شرکت ملي و مهندس ميکده کوتاهي مي شود. تفصيل را پس از تحقيق به عرض خواهد

رسانيد.
٤ . سرلشگر ارفع از آنکارا اظهار عقيده کرده که به مناسبت هفتاد و پنجمين سـال
تولد حضرت جالل با يار استدعا شود اجازه فرمايند تلگرام تبريکي از طرف ذات اقدس
همايوني مخابره شود. متن تلگرام تقديم مي شود. تا در صورت اقتضاء مقرر فرمايند از

توکيو مخابره شود.
٥ . چند فقره گزارش وزارت خارجه تقديم مي شود.

[ امضاء] حسين عالء
[ ٢ ـ ٣٨٨٤/١]

[١٠ ]
محرمانه

٣١ ارديبهشت ماه ١٣٣٧
Ruffo از دوستان قـديمي سـفيرکبير di Scilla١ . چند روزي است پرنس و پرنسس
(Giardini) روز شنبه ٢٧ ايتاليا به طهران آمده در سفارت منزل دارند چاکر را جيارديني
ارديبهشت به نهار دعوت کرد تا با خطرات آشنا شده و در همان موقع موضوع اقتضاي

ظهور و سقوط ٣١ . اين دختر ايتاليايي ماريا گابريال دوساوا٬ دختر اومبرتوي دوم٬ شاه سابق ايتاليا٬ بود.
سلطنت پهلوي . جلد اول؛ خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست. تهران٬ اطالعات٬ ٬١٣٦٩ ص ٢٠٧.

Ruffo از طرفداران رژيم زمينه سازي براي وصلتي با پرنسس گابريال ٣١ مطرح شد. چون
سلطنتي و طرف اعتماد پادشاه سابق ايتالياست جيارديني پيشنهاد کرد که مسافرتي بـه
ليسبون نموده محرمانه با اعليحضرت صـحبت و مـعلوم دارد مـايل بـه چـنين وصـلتي
هست٬ آيا مي شود ترتيبي داد که در اوان تشريف فرمائي ذات اقدس همايوني بـه کـان



(Cannes) با خانواده اش اتفاقًا در آنجا باشند که شايد مالقاتي حاصل و مجالي براي ديدار

Ruffo پيشنهاد دوست قديمي خـود را قـبول کـرد. در عـين حـال شاهزاده خانم باشد؟
مشکالت و موانع را از نقطه نظر مذهبي خاطرنشان نمود. مع هذا سفير ايتاليا در عقيده
خود راسخ بود و خيال مي کرد مقدور باشد پاپ اعظم را متقاعد ساخت که الاقل اوالد
شاهزاده خانم مسلمان باشد. ضمنًا پرنس روفو به چاکر اطمينان داد که سعي خود را در
اين راه خواهد نمود اما بطور بسيار بسيار محرمانه و اگر به جائي نرسيد چند تن پرنسس
(Bavière) که متعلق به يکي از آلماني سراغ دارد که ممکن است در يکي از قصور باوير
خويشان او است دعوت و به شاهنشاه معرفي شوند. چون اينها کاتوليک نيستند اشکالي

در ميان نخواهد بود.
. ميکده باز ضعف خود را در مقابل تلقينهاي انگليسيها ابراز مي دارد و در مذاکره با ٢
نمايندگان گرايف دائم اشکاالتي پيش مي آورد که بسي يأس آنها فراهم مي شود. باالخره

ميانه پاره خواهد شد.
٣ . ديروز با عبداهلل انتظام راجع به اصرار پـروفسور مـنوچهر وارسـته بـه مسـافرت

پاريس با يک بيوه لهستاني به نام کريستيانه شولوسکي ازدواج کرد ٣٢ . عليرضا پيش از بازگشت به ايران در
و از او صاحب پسري شد که اسمش را علي پاتريک گذاشت (همان٬ ص ١٠٥).

واالحضرت علي پهلوي ٣٢ به خارجه صحبت به ميان آمد ايشان نيز نگرانند مبادا همان
بازيهاي چند سال پيش تکرار شود و خانواده يهودي اين طفل را بربايند و مجددًا شروع
Chantage کنند. اگر در داخله ايران قدرت اين را نداشته باشيم که زندگاني و به تبليغات و
تربيت اين جوان را مرتب سازيم در خارجه چه خواهيم کرد؟ اجازه فرمايند تابستان را
در شميران تحت مراقبت و معالجه باشند و بيجهت مخارج گزاف مسافرت به اروپـا را

متحمل نشده نگذاريم واالحضرت از دستمان برود.
٤ . عرب شيباني امروز صبح از رويه استاندار فارس اظهار نگراني مي کرد. توقيف
بعضي عناصر که سابقًا خدمت کرده اند مانند حسينقلي رستم و حبيب شهبازي و ولي

٣٣ . از سران عشاير فارس بودند و در ١٣ مـهر ١٣٤٣ بـه وسـيله دادگـاه زمـان جـنگ شـيراز بـه اعـدام
محکوم شدند.

کياني ٣٣ صالح نيست وجود اينها در ممسني مفيد بوده است . طرز توقيف حيات داودي
بسيار بد و زننده بوده. از طرف ديگر استاندار در روابط بين مـالک و رعـيت مـداخـله
مي کند بلکه رعيت را گاهي تحريک مي نمايد و او را جري مي کند و از اين راه موجبات

اختالل را فراهم مي سازد.
٥ . آيا بهتر نيست سفيرکبير شاهنشاهي در هـاوائـي اوِل تشـريف فرمائي هـمايوني
شرفياب و کسب دستور و فرمايشات را بنمايد؟ گويا خيال دارد در سن فرانسيسکو به



اين فيض نائل گردد. و منتظر دستور قطعي است.
٦ . علي اصغر حکمت جدًا مشغول کار و تنظيمات وزارت خارجه است. دارند از او
حساب مي برند ـ وحيد مازندراني را که آن رفتار عجيب را نسـبت بـه هـمسر مـرحـوم

سهيلي روا دانست احضار کرده٬ رکن الدين آشتياني را به لندن فرستاده است.
[ عبداهلل] هدايت داده؛ حاضر است در صورت Herne پيشنهاد خود را به سپهبد . ٧
تصويب فورًا و جدًا شروع به کار نمايد و يقين دارد که قادر بر انـجام خـدمات مـهمي

خواهد بود با وجود تمام موانع و مشکالت. (رونوشت نامه او ضميمه است).
٨ . عبداهلل انتظام (که از قرار معلوم عروسي کرده) از تأسـيس بـنياد پـهلوي بسـيار
خوشحال و اميدوار شده و اين امر همايوني را خيلي مفيد مي داند به شرط اينکه اجازه

فرمايند هيئت مديره با قدرت کار کند و بدون مالحظه معايب را برطرف سازد.

نفت ايران. ٣٤ . الول ساتن٬ نويسنده کتاب

Elwell تقديم مي شود تا امر مطاع مبارک داير به اجازه صـدور Sutton ٩ . عريضه ٣٤
رواديد شرف صدور يابد . به عقيده چاکر اکنون که حاضر شده طبق دستور ملوکانه رفتار

کند با درخواستش موافقت شود بهتر است.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
مقرر فرمودند در باب واالحضرت علي مطالعه شود. اگر بشود ايشـان را از آن مـحيط

خارج کرد و به مدرسه فرستاد چه بهتر وااّل همان در تهران بماند.
[ ٥ ـ ٣٨٨٥/١]

[١١]
٢٦ خرداد ماه ١٣٣٧

١ . اکنون که تشريف فرمايي به جزيره هاوايي به پايان مي رسد و به سرزمين امريکا
نزول اجالل خواهند فرمود چاکر اميدوار است اين مختصر استراحت در نقطه با صفا که
مشهور عالم است براي ذات اقدس شاهانه که احتياج مبرم به آسايش و آسودگي خاطر و
قدري ورزش داشت مفيد و مطلوب واقع گرديده است. از حاال بـه بـعد ديگـر مـجال

راحتي نخواهند داشت (مگر روي کشتي).
٢ . به عقيده چاکر تأخير در تعيين سفيرکبير جديد در لندن مضر است مخصوصًا به
مالحظه تشکيل شوراي پيمان بغداد در لندن در اواسط ژوئيه از قرار معلوم قدس نخعي
تا دو سه روز ديگر وارد طهران مي شود. اگر صالح بدانـند بـهترين مأمـور بـراي لنـدن
ايشان اند. البته سيد فخرالدين شادمان جدًا داوطلب احراز آن مقام مي باشد و مرد اليق



فاضلي است ولي سابقه و تجربه در ديپلماسي ندارد و وجودش در مشهد بسيار مغتنم
است.

٣ . نخست وزير هـنوز کسـالت دارد. گـاهي تـبش پـائين مـي آيد و بـريده مـي شود.
بالفاصله درجه باال مي رود. عارضه ايشان شبيه به تب مالت است و خيلي ضعيف شده
ظاهرًا در مدت نخست وزيري زياد به او فشار آمده٬ و اين بار سنگين (کـه بـه واسـطه
مسافرتهاي متعدد در داخله به درجات سنگين تر شده) مشاراليه را خسته کرده است.

٤ . وسائل پذيرايي از شيخ عبداهلل سالم الصباح امير کويت (که گويا فعًال در قاهره
است) دارد فراهم مي شود. ٢٤ تير (١٥ ژوئيه) وارد مي شود و پس از سه روز پذيرائي
رسمي در طهران ميل دارد به رامسر برود براي استراحت. غير از کاخ صاحبقرانيه جاي
مناسبي براي اقـامت وي و هـمراهـانش وجـود نـدارد. و بـراي ايـنکه بـه واالحـضرت
شاهدخت فاطمه بد نگذرد عمارت دربار و خوابگاه به اجازه همايوني بـه اخـتيارشان
گذاشته مي شود عمارت دفـتر سـرهنگ کسـروي هـم تـميز مـي شود٬ بـراي سکـونت

حميدرضا.
٥ . با همه اصراري که پروفسور منوچهر وارسته داشت براي مسافرت واالحضرت
علي پهلوي به سوئيس باالخره دستگيرش شده که فاميل ُشلِ وسکي اين طفل معصوم را

٣٥ . گويا اين کلمه براي طنز به کار رفته باشد.

گروگان مقاصد شوم خويش قرار داده حتمًا به شانتاژ متوسل و َرويه ِسفتِ سکي ٣٥ اختيار
خواهند نمود. بنابراين با اجازه ملوکانه از اين مسافرت منصرف و در شميرانات محلي
براي استراحت و ايام تعطيل واالحضرت انتخاب خواهد شد. ضمنًا جا دارد مـراقـبت
بيشتر بنمائيم مبادا اين باند يهودي نظر داشته باشد که علي پهلوي را ناگهان از طهران به
فرانسه ببرد. وارسته در ضمن صحبت تلفني شنيده بود که خـواهـِر مـادِر واالحـضرت
Nous devons nous dèbarrasser de (خانم پرفسور فرهمند) به کسي در اطاقش گفته بود:
[ بايد خودمان را از شر اين سگ خالص کنيم] و حدس مي زند مقصود خـانم ce chien

خود ايشان بوده است!
٦ . علم چند روز قبل که چاکر را مالقات کرد سؤال کرد خيال مي کنيد اعليحضرت
همايوني در مراجعت از مسافرت اجازه فرمايند افراد حزب مـردم شـادي خـود را بـه
وسيله حضور در مسير موکب مبارک ابراز دارند؟ به قرار معلوم مي توانـند هـزاران نـفر
حاضر کنند. حزب اکثريت (ملي) البته نمي تواند چنين تظاهري بنمايد از اين جهت شايد
مناسب نباشد٬ بعالوه اينکه هوا خيلي گرم خواهد بود. موکول به اراده و فرمان شاهانه

است.
٧ . آذري از اهواز آمده مي گويد در همه جا و همه وقت طبق منويات همايوني در



مقابل تجاوزات و نفع پرستي متنفذين براي حفظ حقوق و مـصالح ضـعفا و زيـردستان
مبارزه کرده و مي کند. از رويه استاندار و حميد بختياري تنقيد مي کرد.

صمصام در کاخ سلطنتي منزل کرده٬ او ارتش را آنجا تشکيل داده. اخيرًا (١٨ خـرداد)
چکـي از شـهرداري بـه مـبلغ ٤٢ هـزار تـومان دريـافت کـرده بـه عـنوان «پـذيرائـي از
واالحضرت و شخصيتهاي ديگر» در صورتيکه واالحضرت غالمرضا فقط يک شب در

اهواز مانده و ديگران حق ندارند به خرج شهرداري مهمان استاندار بشوند.
٨ . آيت اهلل شهرستاني آمده به تهران و به تقاضاي خودش طبق اجازه اي که همه ساله
مرحمت مي فرمايند وسيله عزيمت ايشان و همراهانش را به مشهد فـراهـم کـرديم کـه
خيلي عرض اخالص و دعاگويي دارد. مي گويد دشمن بزرگ ايران در عراق شيخ علي
شرقي وزير مشاور است که خود را به نوري سعيد نزديک کرده و مرد بدي است. حق
اين است که خود شهرستاني با سابقه وزارت فرهنگ وزير مشاور مي بود تا بتواند نصايح

صحيح به نفع ايران به نوري سعيد و ملک فيصل بدهد.
٩ . بزرگ نيا نماينده مجلس شکايت مي کرد از اينکه در کميته مرکزي حـزب مـلي
جوانهاي بي تجربه مانند دکتر کاسمي و رضائي و غيره گذاشته اند و به اشخاصي مانند
دکتر اميرحکمت و خودش راه نداده اند. از اين جهت خيلي ها از حزب ملي دلتنگ اند و

در جلسات حاضر نمي شوند.
Joseph آمده بود راجع به زميني که به امر le Cunuder ١٠ . رئيس مدرسه سن لوئي٬
همايوني بنا بود دولت براي ساختمان مدرسه تازه اي به مشاراليه واگذار نـمايد کـمک
دربار را مجددًا بطلبد. معلوم مي شود تا به حال نه از ارتش نه از دولت نتيجه اي نگرفته.
گر اجازه فرمايند از ارضي که امير حکمت به فرمان خسروانه از بانک کشاورزي گرفته ا
مقداري براي اين منظور خير با شرايط مساعدي به مدرسه سن لويي فروخته شود. يا
اينکه باغ نياوران را که متعلق به هنرستان دختران است بعد از تخليه از طرف دکتر يزدي

به فرانسه ها اجاره بدهيم ـ منوط به فرمان شاهنشاه است.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء

[ در حاشيه] ١٩٥٨/٦/٢٢ راجع به ماده ٦ فرمودند بهتر است عـالوه بـر حـزب مـردم
سايرين هم شرکت کنند يعني به سازمان امنيت و شهرباني تذکر داده شود که اقدام کنند.
[ امضا ناخوانا] راجع به ماده ١٠ فرمودند بهتر است از اراضي بانک کشاورزي داده شود.
[ ٥ ـ ٣٨٨٩/١]



[١٢ ]
١٩ دي ١٣٣٧

ديروز به دعوت ُدلُِرس به سفارت کبراي ايتاليا رفته يک ساعت صحبت شد و نکات
برجسته بيانات معزي اليها از اين قرار بود.

١ . تأثير خبر ورود پرنس ويکتور امانوئل به طهران و احتمال وصـلت شـاهنشاه بـا
خواهر معظم له در ميان نمايندگان سياسي خارجه يکسان نبود: بعضيها خـيلي تـعجب
کرده باور نمي کنند که چنين چيزي امکان داشته باشد. چطور مي شود شـاهزاده خـانم
مسيحي آن هم کاتوليک با شاه مسلمان ازدواج کند؟ نه پاپ اجازه مي دهد نه در ايران
علما و مردم موافقت مي نمايند. حتي احتمال مي رود مايه تضعيف مقام سلطنت و شايد
انقراض آن گردد. برخي برعکس٬ عقيده دارند اگر چنين وصلتي انجام گيرد. فوز عظمي
است براي اصالح دربار و باال بردن حيثيت آن به شرط ايـنکه اشـخاص نـاباب کـه در
مجالس خصوصي شاهنشاه راه دارند بـرکنار شـوند و واالحـضرت اشـرف از تـفتين و
شيطنت و سعي در تسلط پيدا کردن بر ملکه آينده خودداري نمايد. غير از ايـن بـاشد
اسـته اي است نـاراحت و نـاراضـي پرنسس ايتاليائي که تـربيت شـده مـحيط نـجيب آر
مي شود. و بلکه اين وضع منجر به طالق سوم گردد. انديشه ديگر سفرا ايـن است کـه
[ ي] ايتاليائي شرکت پرنسس ايتاليايي در تخت و تاج ايران سبب خواهد شد عده زياد
براي کسب و کار و عقد قرارداد به اميد استفاده از نفوذ ملکه به ايران هجوم بياورند و اين

به ضرر ساير کشورها و شايد هم باالخره به بي اعتباري ايتاليا تمام مي شود.
٢ . در محافل ايراني روشنفکر موضوع خوب تلقي شده خوشحالند که اعليحضرت
همايوني همسر ايراني اختيار نمي فرمايند و به اين سبب جلوگيري مي شود از حسد و
انتريک داوطلبان مأيوس و ناراضي و توقعات فاميل و اقوام نـوعروس٬ ازدواج شـاه بـا
پرنسس خارجه را عالمت ترقي و تعالي کشور و ارتقاء ايران در خارجه مي دانند. اغلب
تصور مي کنند که چنين وصلتي شانس بزرگي است و موجب سعادت و فـيروزي ذات
اقدس شاهانه خواهد بود ولي همين ايرانيها بيم آن را دارند که واالحـضرت اشـرف و
بلکه علياحضرت ملکه مادر در زندگاني شخصي شاه مداخله نمايند و بار ديگر روزگار
تلخي براي اعليحضرت و همسرشان فراهم سازند. ُدلرس که از اول طـرفدار عـروسي
Daily به Mail (Russell) شنيده که مخبر مخصوص گابريّال با شاهنشاه بود چون از راسل
(Sensational) عقيده دارد مصلحت تهران آمده براي کنجکاوي و نوشتن مقاله هيجان آميز
در اين باشد که اعالميه داده شود به جرائد کـه پـرنسس ايـتاليائي مـهمان واالحـضرت
عبدالرضا بوده و براي شکار و اسکي به طهران آمده بود. پنهان کـردن مـوضوع بـيشتر
سبب سوء تعبير مي شود. راسل مي ترسد باز در جـرائـد انگـليسي مـقاالت نـامطلوبي



منتشر شود. کاردار ايتاليا گزارش به دولت متبوع خود داده از آمدن ويکتور امـانوئل و
عکس العمل آن در محافل ديپلوماتيک طهران ـ خانم سفيرکبير ايتاليا مذاکره و مشاوره با
Internonce خيرخواه و مساعد با اين وصلت Zanini (نماينده پاپ) را مفيد مي داند زيرا که

مي باشد. ُدلرس شنيده است که سردار فاخر حکمت و سيدضياءالدين هر دو مخالف اند
نتايج خوبي از اين زناشويي پيش بيني نمي نمايند. چاکـر گـمان مـي کند اعـليحضرت و
همايوني متوجه و مستحضر باشند که جز سعادت و خرسندي شاهنشاه چيزي را آرزو
ندارد و اگر در اين موقع خاص و حساس جسارت ورزيده نکاتي را به عرض مي رساند از

فرط اشتياق به تأمين خوشي و راحتي و آسودگي خاطر ذات اقدس شهرياري است.
اين دفعه بر همه خدمتگزاران واجب است حداکثر تالش را بنمايند تا مـحيط و کـانون
Foyer خـانوادگـي مـحبوب مـطبوعي مـصون و مـحفوظ از کشـمکش و انـتريک بـراي

اعليحضرت همايوني فراهم شود. در اين راه٬ موفقيت منوط به کمک و اراده شاهنشاه
است که مداخله و شيطنت اعضاي خاندان سلطنت را جدًا مـمانعت فـرمايند. قـبل از
آمدن پرنسس محيط مجالس خصوصي را تصفيه فرموده اشـخاص نـاباب بـي تربيت و
دانش را (که در خارج شهرت بدي دارند) مرخص فرمايند. (از قبيل جمشيد بـختيار و
(Sylvia) و غيره. ببه عدل٬ فـليکس آقـايان٬ شاه پري و رفيق مشاراليها٬ حاجبي و سيلويا
(Striptease) مشغوليت سالم [ استريپتيز] اميرعالئي) به جاي مجالس قمار و دلقک بازي و
intellectuel (فکري) ايجاد فرمايند از قبيل تئاتر و کنسرت و مجلس رقص و بريج و معقول
و سخنراني و سينما و غيره طوري نشود که پرنسس گابريال٬ از اول ورود٬ ُشکه و ناراحت
شود. اجازه فرمايند اين شاهزاده خانم از محرمهاي خودش چند نفري همراه بياورد تا
دلتنگ نشود و البـته عـده اي از بـانوان و دوشـيزگان نـجيب ايـرانـي افـتخار هـمدمي و
خدمتگزاري را داشته باشند. (از قبيل خانم بلي بهرامي فرمانفرمائيان (خواهر اسـداهلل
علم)٬ خانم علم٬ ستاره فرمانفرمائيان٬ ليلي خانم عزيز فرمانفرمائيان٬ خانم دکتر صدر
(آلمـاني)٬ خـانم دکـتر آمـوزگار (آلمـاني)٬ (ايـران اسکـندر فـيروز)٬ خـانم مـهرانگـيز
[ احتماًال شيلي] ٬ خانم توري عضدي٬ دوشيزه دولتشاهي٬ بانو آنيتا ابوعضد (اهل چيلي)
عزيزه عضدي و غيره ـ در مراسم و تشريفات و تشکيالت دربار (با درنظر گرفتن اصول
سلطنت سابق ايتاليا و دربار فعلي بلژيک) تجديدنظر شود. در حقيقت يک محيط تازه
باوقاري به وجود بيايد. قلي ناصري در کاخ اختصاص نظارت داشته باشد براي رياست
دفتر ملکه: دکتر صدري يا دکتر صناعي يا دکتر بهادري يا دکتر حافظ فرمانفرمائيان٬ يا
دوشيزه عزيزه عضدي مناسب اند. به قرار معلوم دلرس و راسل را بدوًا به بال مـاسکه
ديشب در کاخ واالحضرت شمس شفاهًا دعوت کرده بودند. بـعد هـم بـنا بـود کـارت
بفرستند که نفرستادند ولي در مورد راسل به او تلفن شد که حتمًا بيايد سپس مـجددًا



تلفن کردند که چون بال ماسکه موکول به زمان ديگر شده معذرت مي خواهيم. امانوئل
راسل خوب مي داند که مهماني ديشب برقرار شد وبسيار ازاين رفتاري که نسبت به او شده
Je ne suis pas une crapule que L'on traite de cette facon متأثر گرديده است گفته است

[ من يک هرزه نيستم که اين گونه با من رفتار مي کنيد.]
چاکر از اين همه فضولي و جسارت که صرفًا از نظر خير و صالح مقام سلطنت به عرض

رسيد طلب عفو دارد و معذرت مي خواهد.
االمر االقدس االعلي مطاع مطاع مطاع
[ امضا] فدوي٬ حسين عالء
[ ٦ ـ ٣٨٩١/١]

[١٣ ]
٩ فروردين ماه ١٣٣٨

١ . راجع به استدعاي مهبد که افتخار التزام رکاب مـبارک را در لنـدن داشـته بـاشد
تحقيقاتي به عمل آمده معلوم گرديد معرفي ملتزمين و برنامه لندن و دانمارک قطعي و
رسمي نشده چاپ کرده اند ولي معرفي اشخاص و برنامه در هلند و بلژيک هنوز قطعي و
رسمي نشده جا دارد تغييرات و اضافاتي بعمل آيد بنابراين٬ منوط به امر همايوني است.
به عقيده چاکر مهبد مي تواند کارش را هر چه باشد در محافل تجارتي و اقتصادي انجام
دهد بدون اينکه در رکاب شاهانه باشد. در هلند و بلژيک صورت ديگري دارد چـون
مهبد ارتباط کامل با ساختمان و به آب انداختن نفتکش حائز است و از طرف ديگر با

ملکه اليزابت آشنايي دارد و مي تواند در بروکسل مفيد واقع شود.

٣٦ . لودويک ارهارد وزير اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان غربي.

Erhard ٣٦ مايل ٢ . سفيرکبير آلمان به مالقات چاکر آمد٬ امروز صبح. اظهار داشت
است به ايران بيايد و مخصوصًا سؤال مي کند در چه موقع امکان دارد شرفياب شـود.
چاکر جواب داد مطلب به عرض خواهد رسيد ولي تصور نمي کنم تا مراجعت از سفر
اروپا يعني در حدود اوايل يا اواسط ژوئن مجالي براي شاهنشاه باشد. خود سفير هـم
عقيده داشت قدري عقب بيفتد تا کاري انجام گيرد٬ و دست خالي نيايد به طهران بهتر

است.

٣٧ . سيد جالل الدين تهراني سفير سابق ايران در بلژيک و سناتور انتصابي آذربايجان.

٣ . قرار است امروز تهراني ٣٧ را مالقات کند تا وي را براي قبول نيابت توليت آستان
قدس رضوي متقاعد سازد ـ آيا مانعي دارد با داشتن و حفظ مقام سناتوري به مشـهد

رهسپار گردد؟



٤ . کاردار سفارت جمهوري دومينيکن استدعاي افتخار شرفيابي دارد براي عرض
مسائل مهم اقتصادي من جمله آماده بودن دولت متبوعش براي ساختن کارخانه تصفيه

قند خام در ايران به خرج خودشان.
Commandeur de L'ordre du mèrite de la ٥ . سفيرکبير ايتاليا اجازه مي خواهد نشان
ُرم فرستاده اند به از که  را [ نشان درجه عالي لياقت جمهوري ايتاليا]  Rèpublique italienne

دربار رخصت تسليم نمايد.
[ امضا] چاکر٬ حسين عال
[ ٢ ـ ٣٨٩٢/١]

[١٤ ]
١٢ فروردين ماه ١٣٣٨

١ . سفيرکبير بلژيک امروز صبح به مالقات چاکر آمد و اطالع داد که پادشاه بلژيک
بسيار مشعوف مي شود از اعليحضرت همايوني پذيرايي رسمي بنمايد٬ از نهم تا يازدهم
ژوئن؛ و دولت بلژيک استدعا دارد هر چند روز که ميل دارند براي بازديد مؤسسات و
کارخانجات و غيره مهمان دولت باشند؛ يا قبل يا بعد از پذيرايي رسمي٬ موکول به اراده
ملوکانه است ـ سفير بلژيک انتظار ابالغ مقتضاي رأي مبارک را دارد هرچـه زودتـر بـه

بروکسل جواب بدهيد.
٢ . موضوع کميابي بلکه نايابي گوشت بسيار مهم شده و موجب عدم رضايت شديد
مردم گرديده. کمک بزرگي مي کند به تبليغات مخرب شورويها. اين يکي از آن مسائل
است که توجه بيشتري از طرف دولت الزم دارد و مـتأسفانه بـه بـي اعـتنايي مـي گذرد.
[ که] سر اين کار هستند مورد اطمينان مردم نيستند: غيائي و عقيلي شرکت اشخاص بدنام
گوشت تشکيل داده اند و مردم مي گويند مبلغي در ماه پول مي دهند به حزب مـليون ـ
طلب چوبدار را نمي پردازند؛ از اين جهت گوسفند نمي آورند براي فروش. شرکت خليج
هم٬ که ظاهرًا دولت (و حتي گفته مي شود شاهنشاه) در آن سهيم اند٬ مقدار زياد گوسفند
به قيمت ارزان مي خرد و به قيمت گزاف به کويت و شيوخ بنادر مي فروشد. همه ايـنها

دست به هم داده اوضاع ناگوار فعلي را توليد کرده و کسي به داد مردم نمي رسد.
٣ . سفيرکبير انگليس ظهري اينجا بود و اطالع داد که علياحضرت ملکه انگليس نظر

Royal (نيروي هوايي سلطنتي انگليس). Air Force . ٣٨

Honarary ٣٨ را به اعليحضرت همايوني chief in Marshal of the R.a.f دارد مقام افتخاري
تقديم نمايد. منتظر است بداند آيا شاهنشاه قبول مي فرمايند اين مقام را٬ و آيا مي تواند



جواب مثبت به لندن بدهد؟
٤ . سفيرکبير انگليس به طور خصوصي اظهار عقيده مي کرد که اقتضا دارد در راديو
ايران حقايق امور در مقابل دروغهاي راديو مسکو گفته شود تا مردم باور نکنند تبليغات
شوروي راـ قصد روسها به هم زدن اوضاع داخلي ايـران است و از هـر عـدم رضـايت
استفاده مي نمايند. اگر سکوت اختيار کنيم باالخره بعد از مدتي مردم باور خواهند کرد.
حرفهاي غرض آميز شورويها را. معينيان مي گويد امر فرمودند بي اعتنائي شود و جواب
داده نشود به تبليغات شوروي. به نظر چاکر مصلحت در اين است که اجـازه فـرمايند
بدون اينکه صورت جواب دادن به مسکو باشد حقايق گفته شود تا مردم گول نخورند.
٥ . سفيرکبير انگليس اظـهار مـي دارد چـون نشـان زانـوبند را طـبق مـقررات مـلکه
نمي تواند تقديم کند بنابراين بين دو رئيس کشور مبادله نشان واقع نمي شود ولي مانعي
نيست که اجازه فرمايند به ملتزمين رکاب نشان انگليس داده شود و در مقابل نشان ايران

به محترمين انگليس اعطا گردد.
٦ . سفيرکبير دانمارک صبح اظهار داشت که با دولت هلند موافقت شد که ناو جنگي
copen . اين بسيار خوب شده زيرا که نقاط با hagen Aarhus بيايد عوض هلندي به بندر
[ ي] دانمارک را به اين ترتيب بيشتر خواهند ديد و احتياج به مراجعت به پـايتخت صفا

نخواهد بود. اگر اعليحضرت مخالفتي ندارند به همين نحو عمل شود.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
[ ٤ ـ ٣٨٩٣/١]

[١٥ ]
١٣ تير ماه ١٣٣٨

Columbia انتظار دارند مـقرر Broad casting Richard و مخبر Kallsen ١ . حمزاوي و
فرمايند دو روز قبل اطالع بدهند چه روزي و در چه ساعت اجازه مي فرمايند در قصر

رامسر شرفياب شوند براي مصاحبه و فيلم برداري.
[ دستخط محمدرضا پهلوي] پنج شنبه در رامسر باشند.

[ اريک رولو] اجازه مي خواهد Eric Rouleau [ لوموند] ٬ Le Monde ٢ . نماينده روزنامه
در هر نقطه از مازندران مقرر فرمايند شرفياب شود.

[ دستخط محمدرضا پهلوي:] الزم نيست.
S. Van Ravesteyn Head Commercial department of K.M " Deschelde " Vlissingen . ٣
[ رئيس اداره بازرگاني ...] آمده به تهران در اختيار شاهنشاه است براي استماع فرمايشات

راجع به سفارش نفتکش.



[ دستخط محمدرضا پهلوي:] الزم نيست.
٤ . دکتر جهانشاه صالح و چند نفراز اساتيد دانشگاه طهران ديروز به مالقات چاکر
Anglosaxon آمده راجع به تأسيس يک دانشگاه مـلي در طـهران بـر وفـق اصـول مـدرِن
صــحبت کـرده انـد از طـرف اشـخاص مـعارف پروِر ذي عـالقه وعـده اعـطاي زمـين و
مساعدتهاي ديگر داده شده. مي خواهند بدانند اعليحضرت همايوني در اين باب چـه
نظري دارند؛ اجازه مي فرمايند به استظهار کمک معنوي ذات اقدس شهرياري مشغول

تهيه مقدمات کار بشوند يا خير؟
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] موافقم.

و رد ٥ . ديشب در منزل سپهبد باتمانقليچ با حضور رئيس اصل ٤ و نماينده مؤسسه فُ
مهندس آهي جلسه اي تشکيل شد براي مطالعه طريقه تسريع در عمران و آبادي دهات
طبق آنچه در هندوستان (تحت رياست نهرو) و در فيلي پين و ژاپن عمل شده و نـتيجه
[ است] به توجه خوب داده شده است. همه متّفق بوديم که اميد توفيق در اين راه منوط
مخصوص شاهنشاه و قبول رياست عاليه سازماني که در وزارت کشور مستقًال کار کنند
گزارشات خود را به پيشگاه ملوکانه تقديم نمايند. همه عقيده داشتند که مهندس آهي از
هر کس ديگر شايسته تر است براي احراز مقام مديريت اين سازمان. گزارشات دقيق در

دست تهيه است و به زودي تقديم خواهد شد.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء

[ دستخط محمدرضا پهلوي:] در تهران مطالعه خواهد شد.
[ ٣ ـ ٣٨٩٤/١]

[١٦ ]
١٦ تير ماه ١٣٣٨

١ . جعبه قرمز را ديروز صبح حاضر کرده بود که تقديم شود٬ متأسفانه به هواپـيما
نرسيد. از سفارت انگليس فيلم تشريف فرمايي شاهنشاه به لندن فرستاده انـد٬ اگـر در
نوشهر يا رامسر وسايلي براي نمايش آن موجود است تقديم شود وااّل نگـاه داريـم تـا

بازگشت موکب همايوني.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] باشد تا مراجعت.

٢ . چون به طوري که ديروز به عرض رسيد دکتر عبده واقعًا ناخوش است و با اين
حال نمي تواند وظايف خطير خود را انجام دهد به نـظر چـاکـر بـهترين شـخص بـراي
جانشيني معزي اليه قدس نخعي است. حمزاوي مي تواند در مراجعت به امريکا از لندن
عبور کرده قدس را متقاعد نمايد زودتر بيايد به طهران. از او گذشته البته آرام هم خوب
است ولي هنوز آن شخصيت را ندارد که براي مـقام وزارت خـارجـه الزم است. بـراي



معاونت وزارت خارجه خسرو افشار لياقت دارد؛ ممکن است به صـدر٬ مأمـوريتي در
خارجه داده شود.

lavie در باغ دکتر عيسي صديق کميته اي مرکب از تقي زاده٬ saine ٣ . ديروز در لويزان
علي پاشا صالح٬ شيباني (وحيدالملک) و چاکر تشکيل شد براي مطالعه در باب تجليل
Edward) دانشمند و مستشرق بزرگ انگـليسي. Brown) صدمين سال تولد پرفسور بران
اين طور به نظر آمد که با اجازه اعليحضرت همايوني از طرف دولت اليحه قانوني بـه
مجلس پيشنهاد شود مشعر بر اينکه سالي معادل پانصد ليـره تأديـه شـود بـراي تأمـين
(Cambridge) تحقيقاتي مخارج يک نفر محقق ايراني يا انگليسي که در دانشگاه کمبيرج

در باب زبان و ادبيات و تمدن ايران بنمايد.
[ جهانگير] تفضلي سابقًا عرض کرد ٤ . راجع به عدم رضايت محصلين از سرپرستي
که با بودجه سنگيني نتيجه اي که شاهنشاه در نظر داشتند گرفته نشده؛ وجوه بيشتر براي
خوش گذارني تفضلي صرف مي شود. چون تمام قصد چاکران تخفيف جريان بدبيني و
تنقيد و عدم رضايت مي باشد جا دارد شاهنشاه موضوع را درنظر بگيرند؛ با صرفه جوئي؛

خدمت بيشتر و بهتري انجام گيرد.
C.B.S فردا صبح در رامسر شـرفياب مـي شوند. هـمچنين حمزاوي به اتفاق او آقاي

. Rouleau ٬ Le Monde نماينده
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] اين موضوع معلوم نيست صحت داشته باشد.

[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
[ ٢ ـ ٣٨٩٦/١]

[١٧ ]
١٧ تير ١٣٣٨

١ . احمد قديمي از کراچي آمده عرايض مهمي دارد. مستدعي است اجازه شرفيابي
مرحمت فرمايند يا در نوشهر يا اگر بـه زودي مـوکب هـمايوني بـه طـهران مـراجـعت
[ رئيس جمهوري پاکستان] روز به مي فرمايند در سعدآباد. مي گويد موقعيت ايوب خان
روز محکمتر مي شود. با کمال قدرت جلوي فساد را گـرفته٬ عـده زيـادي از کـارمندان
عالي رتبه را برکنار کرده. امريکائيها به رغبت کمک خود را به پاکستان زياد خواهند کرد.
[ مـعاون (Rountrie) جــواب مــحکمي کــه بـه سـناتورها داده سـبب شـده کـه رانـتري
وزارتخارجه امريکا] در واشنگتن گفته نهايت احترام را به قائدين پاکستان داريم و حاضر
به مساعدت هستيم. قبل از اول مرداد قديمي مرخص خواهد شد که در کراچي بـاشد

موقع ورود هيئت ايراني براي مذاکرات مربوط به امنيت.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] پس ما نيز بايد با امريکايئها محکم صحبت کنيم.



٢ . نماينده پاپ نيز استدعاي شرفيابي دارد براي درخواست اجـازه مـرخـصي. بـه
عقيده چاکر اقتضا دارد تمثال مبارک به معزي اليـه مـرحـمت شـود. زيـرا کـه در مـدت

مأموريت خود خيلي کار کرده.
[ دستخط محمدرضا پهلوي :] وقت معين شود.

٣. معلوم مي شوددکتر جمشيداعلم در جنگل ساعي سابقًازمين گرفته ومشغول ساختمان
است. درنياور ان هم باکمال پرروئي مو[ ي] دماغ شده مجددًاسوءاستفادهکرده است.

٤ . فروهر از جنوب فرانسه تلفن کرده پس از مالقات با گرايف و مذاکره مفصل به
اکـنده اخذ نتيجه اميدوار است منتها چون اغلب شرکاي گرايف به تعطيل رفته اند و پـر
هستند استدعا کرده شاهنشاه دستور صادر فرمايند دولت موافقت کند سه هفته مهلت
بدهند تا بتواند جواب قطعي بدهد. به عقيده چاکر بعد از اين همه معطلي و بردباري از
طرف گرايف سه هفته مهلت داده چيزي نيست و مانعي نـدارد؛ مـوکول بـه اراده ذات

اقدس همايوني است. منتظر اعالم فرمان خسروانه است.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] به دولت اطالع داده شود.

[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
[ ٢ ـ ٣٨٩٨/١]

[١٨ ]
١٧ تير ماه ١٣٣٨

١ . سفيرکبير سوئد ديروز به مالقات چاکر آمد و خواهش کرد به عرض برساند که
پادشاه سوئد بسيار خوشوقت مي شود اگر چنانچه ممکن است شاهنشاه دعوت او را
بازديدي از سوئد در مـاه مـه سـال آيـنده قـبول فـرمايند. چـاکـر جـواب داد کـه براي 
اعليحضرت همايوني بهترين احساسات را نسبت بـه پـادشاه و کشـور سـوئد دارنـد و
مايل اند آن سرزمين زيبا را بازديد فرمايند. موضوع به عرض مي رسد تا راجع به تاريخ

مسافرت٬ امر ملوکانه صادر شود.
٢ . ضمن صحبت٬ چاکر از سفير پرسيد آيا مذهب خاندان سلطنت سوئد کاتوليک
[لوترين] يعني شعبه اي از Luthérien است يا پروتستان؟ پاسخ دادند مذهب رسمي سوئد
پرتستانيزم مي باشد٬ و هميشه مخالف با پاپ بوده ايم مخصوصًا جنگهاي مـا بـر عـليه
Luthèrien [ کاتوليسيسم] بوده و قانونًا بايد حتمًا اعضاي خـاندان سـلطنت Catholicisme

باشند. بنابراين معلوم نيست مهبد به چه مناسبت به عرض علياحضرت مـلکه پـهلوي
رسانيده بود که پرنسسهاي سوئدي کاتوليک هستند.

٣ . کار به کجا رسيده که نخست وزير به سرلشگر (منصور) مزين مي گويد «شما نرويد



[ سرتيپ عباس] فرزانگان درباب عمليات شما تـحقيقاتي بـنمايد»!! هـمه به اصفهان تا
[ سيدمهدي] ميراشرافي حقه باز مالحظه دارند و مرد درست شاهدوستي مثل مقامات از

مزيّن بايد ممنوع شود از مسافرت و از او سلب آزادي نمايند.
٤ . عبدالوهاب اقبال اميرالحج امروز صبح به مالقات چاکر آمد. مأموريت خود را به
خوبي و آبرومندي انجام داده. نامه اي از ملک مسعود دارد که هر موقع اجازه فرمايند
شرفياب شده تقديم کند. اگر تشريف فرمائي در شمال طوالني خواهد بود اجازه فرمايند

در نوشهر يا رامسر شرفياب شود.

٣٩ . اشاره به کودتاي ١٩٥٨ عراق و قتل ملک فيصل پادشاه عراق و نوري السعيد نخست وزير آن کشور و
اعالم رژيم جمهوري به وسيله ژنرال عبدالکريم قاسم و سرهنگ عبدالسالم عارف است.

٥ . آيا سزاوار است اصًال در جشن انقالب و قـتل پـادشاه و خـاندان سـلطنت ٣٩ و
نخست وزير عراق شرکت نمائيم؟ در جرائـد نـوشته انـد کـه سـفيرکبير ايـران در بـغداد

مأموريت دارد در اين جشن شرکت نمايد.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
[ ٣ ـ ٣٨٩٧/١]

[١٩ ]
١٢ دي ماه ١٣٣٨

پادشاه اردن اصًال به طهران نيامد؛ مستقيمًا از استانبول به عمان پرواز نمود. چاکر . ١
به تصور اينکه از طرف دولت يامقامات نظامي موضوع به عرض رسيدهگز ارشي تقديم ننمود.
٢ . وزارت خارجه در برنامه خود چهارشنبه را براي شـرفيابي نـخست وزير سـوئد
معين کرده بود. حسب االمر تذکر داده شد که عوض چهارشنبه روز بـعد را يـا ١٦ دي
درنظر بگيرند. برنامه اصالح شد ولي متصدي امر در وزارت خارجـه تـغيير روز را بـه

راديو اطالع نداد.
٣ . از همه طرف راجع به اليحه قانون اصالحات اراضي اظهار نگـرانـي مـي کنند و
مي گويند منويات همايوني به اين نحو اجرا نخواهد شد و به هدف عالي که ازدياد توليد
بهبود اوضاع کشاورزي است نخواهيم رسيد. عقيده دارند مـقرر فـرمايند بـه وسـيله و

مطلعين بي غرض تجديدنظر بشود.
[ امضا] فدوي٬ حسين عالء
[ ١ ـ ٣٩٠٠]



[٢٠ ]
١٩ ارديبهشت ماه ١٣٣٩

١ . بحمداهلل تعالي مسافرت موکب مبارک به سوئد به خوبي و خوشي انجام گرفت و
به زودي رهسپار بلژيک خواهند شد. يقينًا اين تغيير محيط و خـالصي از خسـتگيها و
مزاحمتهاي تهران براي مزاج و روحيه شاهنشاه مفيد خواهد بود. ضمنًا تشريف فرمائي
اعليحضرت همايوني به کشورهاي خارجه بهترين و مفيدترين تبليغات است براي ايران.
(Gabriel) ٬ خياط از خانواده محترم عـراقـي٬ کـه در انـقالب آن کشـور ٢ . «گابريل»
تمولش را از دست داد و اکنون مشغول تجارت است در ايران٬ آمده بود نزد چـاکـر و
محرمانه اظهار مي داشت که حتمًا وقايعي در عراق رخ خواهد داد. قاسم دير يا زود از
ميان خواهد رفت. پس از حاال بايد در فکر حکومت آتيه بغداد باشيم. خياط قصد دارد
ُرل (نقش) مهم مؤثري در اين تحول داشته باشد و مي خواهد نخست وزير دوره قديم را
[ تـيمور] بـختيار (جودت) روي کار بياورد ولي بيم دارد رويه خويش با آنـچه را سـپهبد
مشغول اقدام است اصطکاک پيدا کند؛ عقيده دارد بختيار به اشتباه مي رود و بـا افـراد
نامناسب کار مي کند. چاکر به او جواب داد صالح در اين است که مطالب خـود را بـه

بختيار بگويد و با ايشان همکاري نمايد.
٣ . فرمايشات همايوني به ارباب جرايد راجع به پايين آوردن هواپيماي امريکايي از

٤٠ . شاه در ١٧ ارديبهشت ١٣٣٩ در مصاحبه اي گفته است: «ما ... براي اثبات حسن نيت خودمان موافقت
نکرديم پايگاههاي پرتاب موشک برد بلند در خاکمان ايجاد شود. ما اين کار را از آن لحاظ نکرديم که
تحت فشار باشيم٬ بلکه با ميل و براي نشان دادن حسن نيت خودمان اين کار را کرديم». (مـحمدرضا
پهلوي٬ مجموعه تأليفات٬ نطقها٬ پيامها٬ مصاحبه ها و بيانات محمدرضا پهلوي . تهران٬ شرکت چاپ

کيهانک٬ ج ٬٣ ص ٢٣٥٨).

طرف شورويها بسيار متين بود. ٤٠ فعًال روابط بين دو کشور بسيار تيره و نامطلوب است
ولي تصور نمي رود که اين کيفيت مانع از تشکيل کنفرانس سران جهان گردد؛ شايد سبب

شود که آيزنهاور از مسافرت به مسکو منصرف شود.
٤ . اوضاع ترکيه بدتر از آن است که تصور مي رفت. عـدم رضـايت از دولت فـعلي
نِد رسي و خفه کردن عميقتر از آن است که به روي خودشان مي آورند. رويه ديکتاتوري مِ
جرايد و سلب آزادي بياِن عقيده مخصوصًا رفتاري که با عصمت اينونو شده دانشجويان
را متغير و متنفر کرد٬ و احتمال قوي مي دهند که تغييراتي در ترکيه ظاهر خواهد شـد.
حاال بايد همه٬ من جمله امريکاييها٬ متوجه باشند که سـياست دمـوکراتـيک شـاهنشاه
[ سوپاپ اطمينان] را بايد حفظ کـرد تـا Soüpape de surete چقدر عاقالنه است. هميشه
انفجار روي ندهد. بايد فهميد عـلت عـدم رضايت مـردم چـيست٬ و در صـدد اصـالح



نواقص برآمد. بايد مبارزه با فساد بالاثر نماند و اصالحاتي که درنظر گرفته مي شود فقط
روي کاغذ نباشد. محافل ذي نفوذ نبايد اقدامات اعليحضرت همايوني و دولت را خنثي
morale قواي دفاعيه کنند. عناصر نادرست فاسد را بايد از ارتش مرخص کرد تا روحيه
کشور باال برود و امريکاييها در دادن اسلحه مدرن بيشتر اطمينان پيدا نمايند. توجه عموم
مردم به انتخابات آينده معطوف است. با کمال بدبيني به عـمليات احـزاب مـخصوصًا
حزب مليون مي نگرند. مي گويند اين دفعه انتخاب نتيجه بدتر از پيش خواهد داد زيرا که
يون شده انـد. و تـالش وافـر دارنـد وکـيل شـوند عناصر بسيار نامطلوب وارد حزب ملّ
من جمله: شاهنده بدنام٬ ميراشرافي بيشرف٬ قنات آبادي رسوا٬ عميد نـوري پـولکي و
غيره و غيره. اگر واقعًا بايد اين اشخاص را راضي کرد پولي به آنها بدهند يا ملکي چرا
مجلس را به وجود کثيفشان آلوده مي کنند؟ مجمع چايخورها از روي کمال خيرخواهي
صورتي تهيه کرده از مردمان درستکار خوشنام (از داخل و خارج مـجلس) کـه تـقديم

خواهد شد.
٥ . مهبد حقيقتًا مزاحم شده بس که مغرور و جـاه طلب و مـتظاهر است. جـرائـد و
مجالت را وادار به نوشتن مقاالت تند و حمله آور به کنسرسيوم مي کند. عکس خود را
هنگام شرفيابي حضور شاهنشاه در ايتاليا مي دهد چاپ مي نمايند. گوش به حرف کسي
نمي دهد و همه جا مي گويد که به دستور صريح شاهنشاه اين انتشارات بايد ادامه پيدا
کند و گويا سعي کرد با وزراي خارجه انگليس و امريکا در طهران مالقات کند آنها به او
وقت ندادند. اگر در اين راه به فعاليت خود ادامه بدهد چون به ضرر اصل منظور و به
ضرر اعليحضرت همايوني خواهد بود شايد صالح باشد مقام «مشـاور عـالي» را از او

سلب فرماييد.
٦ . هواي تهران خيلي گرم شده است؛ اميد است باز باراني بيايد.

٧ . دولت امروز صبح رهسپار خراسان گرديده و تا ده روز از طهران غايب خواهـد
بود. منصور و آموزگار و خسرو هدايت و دکتر هدايتي مانده اند چون لوايحي در مجلس

دارند.
چاکر٬ حسين عالء
[ ٥ ـ ٣٩٠١/١]

[٢١ ]
٢٢ ارديبهشت ١٣٣٩

١ . سفير ايتاليا اطالعاتي از رم دريافت کرده حاکي از قدري نگراني نسبت به تبليغات
شديد بر ضد کنسرسيوم نفت در ايران با تصديق اينکه بايستي سهم بيشتري بـه ايـران



بدهند. اين تظاهراتي را که مهبد به نام شاهنشاه مي نمايد مضر تشخيص مي دهند و بـه
نفع مقام سلطنت نمي دانند. الحق مهبد زياده روي مي کند و زياده از حد براي خودنمائي
نزديکي خود را به اعليحضرت همايوني جلوه مي دهد حاال هم رفته به اروپا و مـعلوم

نيست آنجا چه دسته گلي به آب خواهد داد.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] توسط سرلشگر نصيري به شما دستوراتي دادم چه شد؟
منيکن (ُرزن برگ) هم انتشارات مضري در مـحافل نـمايندگان ٢ . کاردار سفارت ُد
سياسي طهران مي دهد. همه جا گفته است که شاهنشاه در شرکتي که براي تصفيه قند
ِر ديپلماتيک اند حق تشکيل داده شريک هستند در صورتي که اصًال او و زنش که جزو کُ
ندارند داخل در امور تجارتي و صنعتي بشوند. چاکر تصور نمي کند که شهرِت شرکِت
شـخِص شـخيِص مـلوکانه در کـارهاي ُرزن بـرگ صـحت داشـته بـاشد٬ و اگـر اجـازه
مي فرمايند از اين تبليغات کاردار جلوگيري شود. از قرار معلوم گفته است که تا دو سه

روز ديگر عازم اروپاست چون شاهنشاه احضارش فرموده اند.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] بنا بود بنياد پهلوي مطالعه کند و مثل اين است که اين کار

صورت نگيرد. به هر صورت من شخصًا هيچ دخالتي ندارم.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
[ ٢ ـ ٣٩٠٢/١]

[٢٢ ]
٢٥ ارديبهشت ماه ١٣٣٩

١ . قبل از زيارت هر تلگرافي راجع به مهبد خود چاکر جدا با مشاراليه مذاکره کرد.
توضيح داد که اگر اين رويه خودسرانه را تعقيب و به اين نحو تظاهر نمايد مقام مشاوري
[ !] زياده روي کرد٬ و منکر شد از او سلب مي شود. مهبد تصديق کرد که مجله ايران مصور
ه گذاشته باشد٬ ضمنًا اصرار داشت بگويد که آنچه چنين اطالعاتي را به اختيار آن مجلّ
اقدام مي نمايد به دستور صريح شاهنشاه است. روز بعد که چاکر مي خواست مجددًا با
مشاراليه تماس گيرد گفتند به عجله به خارجه مسافرت کرده به اروپا و امـريکا رفـته و
معلوم نيست کجاست. بنابراين اگر اجازه مي فرمايند فرمان مبارک را به وسيله سـفراي

اکز اروپا و امريکا به مهبد ابالغ خواهد نمود. شاهنشاهي در مر
[٣٩٠٣/١ ]
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] مهبد دستور دارد که ببيند که چطور مي شود سهم ايران را
بيشتر کرد نه اينکه عکسهاي خود را منتشر کند يا با روزنامه تماس بگـيرد يـا کسـي را

تهديد کند.



[٣٩٠٢/١ ـ ٢ ] ٢١ شماره سند



[٢٣ ]
١٣ خرداد ماه ١٣٣٩

ديشب بعد از شام در باشگاه شاهنشاهي اتوموبيلراني٬ سفيرکبير انگليس چاکـر را
کنار کشيد اظهار داشت: اميد واثق دارم که به پيشگاه اعـليحضرت هـمايوني شـرفياب
شوم٬ ولي مطالبي وجود دارند کـه نـمي توانـم بـه شـاه بگـويم زيـرا سـياست راسـخ و
خلل ناپذير ما٬ مخصوصًا از سال ٬١٩٥٤ بر اين قرار گرفته است که در امور داخلي ايران
دخالت نکنيم و مطلبي که االن به شما مي گويم سخنان يک دوست است نه سخنان سفير
انگلستان: هفته هاي آتي به خاطر برگزاري انتخابات در ايران٬ هفته هاي بسيار حساسي
هستند. البته نيز مي دانيد که مردم چه مي گويند. هرچند شرايط ايران فرقي با شرايط کره
ترکيه ندارد ولي حوادث اخير عواقب خود را در ايران به بار خواهد آورد. و بايد بخاطر يا
داشت که رژيم سابق ترکيه تا آخرين لحظات بر شرايط مسلط بود. نيروهاي زيرزميني و
عوامل ناراضي که اخيرًا رشد قابل مالحظه اي داشته اند مشتاقانه به نظاره نشسته اند تا
فرصت ايجاد و مزاحمت بيابند و انتخابات٬ زمينه چنين کاري را براي اين نيروها بوجود
مي آورد. هرکاري که مي کنيد از انتخابات تقلبي پرهيز کنيد (اغواي افکار با اسـتفاده از
روشهاي فريبنده) البته ما مي دانيم که انتخابات کامًال آزاد امکان ندارد ولي بايد سـعي
شود که تا حد امکان آزادي انتخابات رعايت شود. واضح است که تـحت قـدرت يک
حزب اکثريت امکان برگزاري انتخابات آزاد وجود ندارد و نگراني زماني بيشتر مي شود
 که عده اي عناصر ناباب نيز بخواهند به منظور راهيابي به مجلس به ملي گراها مـتوسل
شوند. براي رفع تمام اين نگرانيها عاقالنه تر اين است که انتخابات تحت نظارت دولت
مغرض و انتقالي فعلي در موعد مقرر انجام نشود. دکتر اقبال خصوصيات مثبت زيادي
دارد و سختکوش است ولي به نفع او خواهد بود که حتي بـطور مـوقت خـود را کـنار
بکشد. اين دو حزب ممکن است ائـتالف کـرده و رويـه اي انـحصارگرايـانه را در پـيش
بگيرند. بدين ترتيب که در يک حوزه انتخابيه مشخص تنها يک کـانديدا از هـر حـزب
معرفي شود٬ و مردم کسي را که ترجيح مي دهند انتخاب کنند (بدون اينکه کسي فشاري
به آنان تحميل کند.) موضوع ديگري که ذهن خيرخواهان رژيـم را نگـران مـي کند ايـن
واقعيت است که تمام آنچه که انجام مي شود تحت نام شاه بوده و باعث مي شود که شاه
در مظان اتهام قرار گيرد. در قبال خيلي از مسـائل نـادرستي کـه حـادث مـي شود شـاه
سرزنش مي شود. در واقعيت امر٬ شاه مصون از اشتباه است و وزراء در قـبال مـجلس
مسئول هستند. بگذاريد آنها مسئوليت خود را با شجاعت و بدون درخواست فرمان و

دستوري از اعليحضرت انجام دهند.
٢ . در نتيجه مذاکره با چند نفر از نمايندگان مجلس از قبيل تيمورتاش٬ اصالن افشار٬



رضائي٬ اميرحکمت٬ ر امبد٬ فتح اهلل فرود و غيره که با مردم تماس نزديک دارند نگراني
از بابت انتخابات و احتمال زد و خورد به واسطه دو دستگي حزبي و آمـادگي عـناصر
ماجراجو براي استفاده از موقع براي توليد انقالب کامًال تأييد مي شود. صالح را در اين
مي دانند که دولت تازه اي روي کار بيايد و انتخابات را بيطرفانه و حتي المقدور آزادانـه
اداره نمايد تا عناصر خوشنام مورد اعتماد در تهران و شهرستانها برگزيده شـوند٬ و از
ورود اشخاص بدنام و مـفسد جـلوگيري بـه عـمل آيـد. ضـمنًا مـي گويند خـوب است
شاهنشاه رؤساي دو حزب را احضار فرموده دستور اکيد صادر فرمايند ائتالف کنند و در
هر حوزه انتخابيه داوطلبان خود را مشخص نمايند٬ و بگذارند مردم بدون فشار٬ شخص
موردپسند و اطمينان خود را انتخاب کنند. عقيده ندارند تأخير يا فترتي در کار صـالح
باشد٬ و اين دفعه واجب است از هرگونه مداخله در صندوقهاي رأي جلوگيري شديد
بشود. اظهار مي دارند خيلي مايه تعجب و يأس خواهد بود. اگر عناصر درست و پاک و
مفيد مانند فرود و عرب شيباني و رامبد و ارسالن خلعتبري کنار گذاشته شوند و مردان
فاسد مانند شاهنده و ميراشرافي و شـوشتري و قـنات آبادي و عـميدي نـوري کـرسي
مجلس را اشغال نمايند. اضافه مي کنند فراموش نشود که حزب ايران خود را منحل شده
نمي داند و قصد دارد در انتخابات شرکت کند و ادعا مي نمايد که تمام محصلين دانشگاه

را همراه خود دارد.
[ امضا] چاکر٬ حسين عالء
[ ٦ ـ ٣٩٠٤/١]

[٢٤ ]
١٦ شهريور ماه ١٣٣٩

١ . حسب االمر از کاشاني و منصور نظر خـواسـته شـد راجـع بـه تـصويبنامه سـود
بازرگاني: هر دو ضرورت اقدام دولت را تأئيد نموده تذکر دادند که نظريات اقـتصادي

دکتر اعتبار قدري کهنه است و با اوضاع کنوني وفق نمي دهد.
٢ . دکتر کاظمي که مدتهاست در قسمت کشاورزي سازمان برنامه خدمت اليق کرده
داوطلب تصدي وزارت کشاورزي است؛ اگر اجازه مي فرمايند در اين باب با نخست وزير

مذاکره شود.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] بهنيا معين شده است.

٣ . دکتر صورتگر با چاپخانه بانک ملي و صنعتي زاده راجع به طـبع تـرجـمه کـتاب
شاهنشاه مذاکرهکرده است. مؤسسه انتشارات فرانکلين زودتر و بهتر کار را انجام مي دهد.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] براي تسريع به تدريج که ترجمه حاضر مي شود چاپ شود.



Waltz ٬ ديروز به مالقات چاکر آمد و مفصًال با او در ٤ . مخبر مخصوص نيويورک تايمز ٬
اطراف انتشارات زننده و بي قاعده و بي اساس جرايد و مجالت امريکا و اروپا صحبت
شد. البته خيلي ميل داشت شرفياب شود. تصديق کرد آنچه شهرت مي دهند با اوضاع

حقيقي ايران مطابقت ندارد. وعده اقدام در انتشار مطالبي به نفع ايران داد.
[ امضا:] چاکر٬ حسين عالء
[ در حاشيه] اميدوار است هـوا مسـاعدست و از قـدري اسـتراحت بـعد از نگـرانـيها و

خستگيهاي اخير استفاده مي فرمايند.
Times مجددًا به قدس تلگراف شد نکات بـي اسـاس پس از مالحظه مقاله سياسي

ديگر را در نامه به تايمز بگنجاند و در اين امر تسريع نمايد.
[ ٢ ـ ٣٩٠٥/١]

[٢٥ ]
١٧ شهريور ماه ١٣٣٩

خواهند فرمود: «هر دفعه مي رويم براي قدري استراحت و انصراف از مـحيط مسـموم
تهران فالني گزارشات وحشت انگيز و ناگوار مي دهد و راحتي را از ما سلب مي نمايد».
چاکر با کمال اکراه ولي برحسب وظيفه واجب و ضروري مي داند حقايق تـلخي را بـه

عرض برساند. سکوت در اين ايام بحراني خيانت است:
١ . از قرائن به نظر مي رسد مرکز انتشارات مغرضانه و عاري از حـقيقت در تـهران
است و سازمان امنيت و اطالعات وظيفه دارد آن کانون فساد و توطئه را کشف و نابود
سازد. اين موج اخبار زننده و دروغ که تمام جرايد اروپا و امريکا را پر کرده و ايرانيان مقيم
خارجه را نگران و متأثر ساخته از تهران چشمه گرفته است. البته در پاريس و امريکا هم
ايرانيان خائنيني هستند که انتريک مي کنند و اطالعات مضر به روزنامه نويسها مي دهند
ولي مرکز اصلي تهران است و بايد بيش از اين توجه داشت تا از ميان برود. از طرف ديگر
در مقابل اين انتشارات و تبليغات ناروا الزم است يک نفر شخص با سررشته در امـور
مطبوعاتي و مطلع از اوضاع ايران برود به اروپا و همه جا مصاحبه مـطبوعاتي بـدهد و
مقاله بنويسد و در تلويزيون حاضر شود تا حقايق پخش و از شهرتهاي نادرست مـحو
گردد و اين کار را بايد قبل از هجوم مخبرين جرايد به تهران در موقع تولد نوزاد ارجمند
انجام داد. به نظر مي رسد که شجاع الدين شفا بتواند از عهده اين مأموريت برآيد در اروپا

[ عالء] ٤١ . عنايت حسين عالء به عبدالحسين حمزاوي سابقه اي ديرينه دارد. غني مي نويسد: «هر چه به او

و حمزاوي ٤١ در انگلستان. بچه هايي را کـه مـعينيان مـي خواهـد بـفرستد چـندان مـفيد



تلقين مي کنند مي گيرد. مملکت دارد مي سوزد٬ او مي خواهد سالي صد هزار به دست يک نفر از عمال
انگليسي که ٢٢ سال در لندن بوده به نام حمزاوي در امريکا خرج کند براي اداره اطالعات که قـطعًا
مطابق ميل انگليسيها خواهد بود و دو دليل دارد يکي اينکه ترکها اداره اطالعات دارند دوم اينکه در

وزارت خارجه به او گفته اند حمزاوي باهوش است. (غني٬ جلد چهارم٬ ص ١٤٤ ـ ١٤٥)

نخواهند بود؛ اغلب نه زبان خارجه خوب مي دانند نه در اين کار ورزيده اند. سفراي ايران
هم که در اين راه به خود زياد زحمت نمي دهند. اگر اجازه مي فرمايند پيشنهاد فوق به

موقع اجرا گذاشته شود.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] اقدام شود.

٢ . انتخابات آينده داراي اهميت زياد و نشانه حسـن نيت و ليـاقت و قـدرت رژيـم
خواهد بود. اين دفعه نگذارند کار خراب شود. اعمال نفوذ بيجا٬ تحميل اشخاصي که
[ از] دخل و تصرف در صندوقهاي رأي جدًا ممانعت گردد. مورد اطمينان مردم نيستند٬ و
نقشه صحيحي قبًال ريخته شود تا انتخابات به بهترين وجه انجام گيرد و بي طرفي رعايت
شود و بهترين افراد مورد اعتماد مردم برگزيده شوند. از هر اسـتاني يک نـفر شـخص
برجسته واميني محرمانه موردمشورت قرارگيرد. فهرستي ازعناصر پاک و با حسن شهرت
محل به عرض برساند. انتخابات روي آن زمينه اجرا شود. اگرواجب مي داننداحزاب بمانند؛
طوري بشودکه کانديداهاي آبرومند ومردم پسند معرفي شوند. براي رياست حزب مليون
جم رابرقر ارفرمايند. تکرار بي مباالتيها و بي ترتيبيهاي سابق نتايج وخيمي خواهد داشت.

[ دستخط محمدرضا پهلوي:] بهتر است فقط در قسمت مقتضي اقدام شود.
٣ . اوضاع اقتصادي بدتر از آن است که تصور مي رفت. ارزهاي زيادي که داشـتيم
تفريط شد و امروز مضيقه عجيبي ظاهر شده؛ نه ارز داريم نه ريال. تجار بازار يکي بعد از
ديگري ورشکست مي شوند. بيم آن مي رود که اضافه زيـاد بـر سـود بـازرگاني هـزينه
زندگاني را به مقدار گزاف باال ببرد احتياج به متخصص داريم براي مطالعه دقيق در اين
اوضاع و پيشنهاد راه عالج. اگر تصويب مي فرمايند جهانگير بوشهري را بخواهند بيايد و

نظر بدهد؛ تدابير سريعي اتخاذ شود براي رفع بحران.
٤ . براي سفارت مسکو و مذاکره با شورويها نصراهلل انتظام که با آنها در سازمان ملل

تماس نزديک داشته به نظر مناسب مي آيد و بيشتر مورد احترام و توجه خواهد بود.
٥ . فکري براي سرپرستي و هدايت دانشجويان شود. مـحصلين بـراي تـفضلي کـه
بيشتر درفکر ر احتي وخوشي خودش است احترام وحرف شنوي ندارند. پول زياد به اختيار
اوگذاشته شده به مصرف صحيح نمي رسد. همه جا دانشجويان ناراحت و ناراضي هستند.
٦ . آيا به دستگاه سازمان امنيت اطمينان کامل دارند؟ اين همه نماينده همه جا٬ در
داخله و خارجه٬ دارند چه خدمتي انجام مي دهند؟ شخص رئيس سـازمان پـي ازديـاد



تمول و تصرف امالک ديگران است. اين همه مال و منال و خانه را از کجا آورده است؟
قانون را بايد در مورد ايشان اجرا کرد.

. در آلمان و ايتاليا احتياج دارند به مأمورين اليق و بيدار و فعال؛ دو مرکز مهم دنيا ٧
هستند که مي توانند کمک معتنابه به ايران بنمايند.

٨ . دکتر رام با حال پکر و افسرده امروز صبح نزد چاکر آمده معلوم شد بانک عمران
بهبهانيان سپرده اند و خدمات شبانه روزي رام را در نظر نگرفته اند. بعد از استقاللي به  را
که داشته و زحماتي که کشيده سزاوار نبود دفتر مخصوص کاغذ خشکي به او بنويسند که
بانک عمران به مديرعامل بنياد پهلوي سپرده شده است بدون ذکر قدرداني از زحمات
رام. چاکر مکرر به عرض رسانيده که دستگاه بهبهانيان منظم نيست؛ زياد کار به عهده

٤٢ . ضرب المثل فرانسوي: هر کس چندين کار را همزمان عهده دار شود هيچ کدام را به سرمنزل مـقصود
نخواهد برد.

qui قبل از trop embrasse mal entreint گرفته٬ نخواهد توانست بار را به منزل برساند ٤٢
[ ي] براي اصالح امور بايد انديشيد. آنکه کار به ورشکستي برسد فکر

از اين همه جسارت معذرت مي خواهد.
[ االمراالقدس االعلي مطاع مطاع مطاع]
[ چاکر٬ حسين عالء]
[ دستخط محمدرضا پهلوي] پيشنهاد خود رام بود٬ براي بنياد پهلوي پنج مدير اليق درنظر

گرفته خواهد شد.
[ ٦ ـ ٣٩٠٦/١]

[٢٦ ]
٢٢ شهريور ١٣٣٩

١ . پگُف سفيرکبير دولت جماهير شـوروي ظـاهرًا تـا چـند روز ديگـر وارد تـهران
مي شود و البد استدعاي شرفيابي خواهد نمود. به عقيده قاصر چاکر اين دفعه اجـازه
نفرمايند وزير خارجه و نخست وزير مسئوليت مذاکرات با شوروي را به مقام سـلطنت
محول سازند و خود را کنار کشيده اعليحضرت همايوني را هدف قرار دهند. برعکس٬
امر مقرر فرمايند سفيرکبير به وزير خارجه مراجعه نمايد و صبر کند تا ايشان از نيويورک
مراجعت کنند٬ عجله در کار نشان ندهيم ـ همان ايستادگي و استقامت در مقابل تبليغات
و حمالت همسايه شمالي سبب شده که با تغيير دولت حاضر به مذاکره شوند و روي

خوش نشان مي دهند.



[٣٩٠٧/١ ] ٢٦ شماره سند



[ دستخط محمدرضا پهلوي:] خودم بهتر از هر کس مي دانم چه بگويم و چه کار کنم.
٢ . پريشب مستشار سفارت امريکا ياتسويچ در منزل چاکر مهمان به شـام بـودند.

درباب تغيير دولت و انتخابات و مراجعت پگف مطالبي عنوان کردند.
مستشار از دکتر اقبال تعريف مي کرد و استقامت وي را در مقابل شورويها مي ستود.

٤٣ . گراتيان ياتسويج در پوششي ديپلماتيک در اصل از سال ١٣٣٦ تا ١٣٤٣ رئيس سيا در ايران بوده است.

برعکس٬ ياتسويچ ٤٣ رويه نخست وزير مستعفي را که تمام مسئوليتها رابه گردن شاهنشاه
مي انداخت و پيوسته متوسل به عوامل ملوکانه مي شد تکذيب مي نمود٬ و مخصوصًا از
اعمال نفوذ دکتر اقبال در انتخابات و سلب آزادي که منتهاي آرزوي شاهنشاه بود مالمت
[ ي] اين اعضاي سفارت امريکا از سرلوحه هاي جرائد تهران حـاکـي از مي کرد. هر دو
شروع مذاکره با پگف و مساعدتهائي که روسها خواهند کرد انديشه داشته٬ تا مبادا باز
اين دفعه بدون اطالع متحدين تعهدات مضري تحميل گردد. کمک اقتصادي شوروي را
بدون شرايط سياسي حرفي ندارند ولي تعهد کتبي راجع به پايگاه و مرکز پرتاب موشک
موجب توجه و نگراني است زيرا که مي دانند دولت شوروي از چنين سندي در عـمل

سوء استفاده خواهند نمود.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] هيچ چيز به اندازه سياست امريکا و مخصوصًا جرائد آنها

٤٤ . اگرچه فشار جناح دموکرات امريکا به کشورهايي مانند ايران براي ايجاد فضاي باز سياسي به مـثابه
واکنشي حسابگرانه در برابر نفوذ کمونيزم با تداوم و بقاي اين حکومتها همسويي داشته٬ امـا دور از
انتظار نيست که به علت تضاد اين سياست با ماهيت حکومتهاي فردي موجبات نارضايتي نه چندان

جدي اين حاکميتها از جمله شاه را فراهم کرده باشد.

به من صدمه نمي زند. ٤٤
٣ . رئيس دانشگاه به عرض مي رساند که جشن دانشگاه اول مهر تصادف مي کند با
روز جمعه اجازه مي فرمايند همان روز برگزار شود٬ يا اينکه موکول گردد به عصر دوم

مهر؟
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] اول مهر مانعي ندارد.

٤ . آرام پس از بازگشت موکب هـمايوني اسـتدعاي شـرفيابي بـراي کسب دسـتور
خواهد کرد تا زودتر رهسپار بغداد شود. چون به تأکيد مخصوص پزشک معالج (دکتر
فرگيز) مجبور است باز تحت معالجه قـرار گـيرد (و عـضدي او را بـه نـيويورک هـمراه

نمي برد) بعدًا درخواست مرخصي و اجازه مسافرت به امريکا خواهد نمود.
Garland) رئيس کميته همکاري مسلمانان با عـيسويان Hopkins) ٥ . گارلند هاپکينز
وارد تهران شده اسـتدعاي شـرفيابي دارد. چـون مسـافرت مـفصلي در افـريقا کـرده و
اطالعات بسيار قابل توجهي از اوضاع تمام کشورهاي تازه مستقل آن قاره و تشـبثات و



تلقينات و انتريکهاي شورويها دارد به نظر چاکر شرفيابي او و عـرض نکـات سـودمند
خالي از اهميت نيست.

(Venezuela) کـه در ٦ . وزير امور خارجه ديروز تلفن کـرد کـه وزيـر نـفت ونـزوئال
کنفرانس بغداد شرکت کرد و بنا به دعوت شرکت ملي نفت به تهران مي آيد استدعاي
شرفيابي دارد. آيا اجازه مي فرمايند شنبه صبح يا عصر در نوشهر به اين فيض نائل گردد؟

يا شايد قبل از شنبه نزول اجالل خواهند فرمود؟
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] شنبه عصر به تهران مراجعت مي کنم.

٧ . در خاطر مبارک باشد که ٢٦ شهريور رؤساي باشگاههاي تاج اجـازه شـرفيابي
حاصل نمودند٬ و ٢٧ شهريور از مؤسسات راه آهن بازديد خواهند فرمود.

٨ . بحرالعلوم استدعاي شرفيابي دارد. و براي عرض نظريات راجع به انتخابات از
آنجا که در مجلس عراق نماينده بود ممکن است عرايضش مفيد واقـع شـود: بـاز هـم
اصرار دارد سرکنسولگري ايران در بغداد خانه او را بـراي مـدت مـديدي اجـاره کـند؛

ظاهرًا اوضاع مالي اش سخت شده احتياج مبرم به مساعدت دارد.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] لزوم ندارد.

٩ . شهاب خسرواني به تهران آمده قبل از مراجعت به ژنو استدعاي اجازه دستبوسي
دارد.

١٠ . خداداد فرمانفرمائيان استدعا دارد موقعي که خسرو هدايت شرفياب مي شود
اجازه فرمايند خودش و سيروس سميعي نيز حضور داشته باشند براي عرض گزارش
کار. اگر هم اجازه مي فرمايند دکتر سيروس سميعي به جاي دکتر مقدم (که گـويا امـر
فرمودند به قائم مقامي بـانک مـرکزي مـنصوب گـردد.) بـه سـمت مـعاون فـني وزارت

بازرگاني برقرار شود.
[ امضاء] حسين عالء [ دستخط محمدرضا پهلوي:] مانعي ندارد.
[ ٦ ـ ٣٩٠٧/١]

[٢٧ ]
٦ بهمن ماه ١٣٣٩

١ . سفيرکبير امريکا به تهران مراجعت کرده فردا عصري به مالقات چاکر خواهـد
آمد. اگر اوامري دارند براي مذاکره به مشاراليه ابالغ خواهند فرمود.

٢ . وزير فرهنگ از بابت عدم موافقت شاهنشاه با معاونت فني دکتر صناعي بسيار
افسرده است و استدعا دارد تجديدنظر فرمايند حمزاوي که مدتها در لندن با صـناعي
آشنا بوده اطمينان مي دهد که اين شخص شاهدوست و وطن پرست است و با کمونيستها



هيچ رابطه نداشته است. عقيده همه بـر ايـن است کـه صـناعي مـردي است فـاضل و
وجودش در وزارت فرهنگ مفيد خواهد بود.

٣ . منوچهر رياحي در نطنز زميني دارد ـ اهل آنجا و صاحب ملک است ـ اسـتدعا
دارد توجه بشود به حفظ آزادي و جلوگيري از اعمال نفوذ مهدي نمازي و ديگران.
٤ . نامه مبارک به کندي تهيه و اميد است تا عصري براي توشيح تقديم شود.

٥ . البته در اخبار صحيح به سمع مبارک رسيده که٬ در مصاحبه مطبوعاتي٬ کـندي
گفته که شورويها خلبانان امريکايي را (که در درياي بـالتيک فـرود آمـدند و مـحبوس
بودند.) آزاد مي کنند و اين زمينه مساعدي براي مذاکرات بين امريکا و شوروي تـوليد

مي نمايد.
٦ . از قرار معلوم٬ دانشجويان دانشگاه امروز به مناسبت اعتراض به جريان انتخابات
تعطيل مي کنند و فردا احتماًال باز ميتينگي به توسط دکتر بقايي يا ديگران داده مي شود.
ان سوءتعبير نمايند. اين دفعه بهتر است که خبر ر اخودمان دردنياپخش نمائيم؛ نگذاريم ديگر
اگزلو هنوز نااميد و سرگردان است؛ معلوم مي شود که تقويت حاجي ٧ . منوچهر قر

ادامه دارد و به منوچهر مجالي نمي دهند.
٨ . مستدعي است امر و مقرر فرمايند به چاکر اطالع دهند چه روزي موکب همايوني
Finis رئيس کل باشگاههاي الينز Davis به تهران مراجعت مي کنند اگر اجازه مي فرمايند

(Lions) دوشنبه صبح شرفيابي حاصل نمايد.

 چاکر٬ حسين عالء
[ در حاشيه] :

[ دستخط محمدرضا پهلوي:] گفته شود که به راديو مسکو به زبان فارسي گوش دهند تا
ببينند دستورهاي انتخاباتي که مي دهند همکاري نزديک آنها را به جبهه به اصطالح ملي

مي رسانند.
[ دستخط شاه:] اين کيست؟ حاج علي آقا طباطبائي

[ دستخط شاه:] من امروز عصر به تـهران مـراجـعت مـي کنم و جـمعه عـصر بـه آبـعلي
مراجعت مي کنم.

[ ٣ ـ ٣٩٠٨/١]

[٢٨ ]
١٥ بهمن ١٣٣٩

١ . استدعاي شرفيابي: وزير کشاورزي براي عرض گزارش در بـازگشت مسـافرت
وزير خارجه؛



a) با اجازه بحث آکادميک درباره فوائد و مضار عضويت در ٢ . مطالب متين دفتري:
سنتو و تطبيق اصول سياست بين المللي ايران با تحوالت آينده؛ تشکيل سـمينار عـلوم
b) تفصيل رفتن او به سنا و مذاکره با کاظمي؛ سه شنبه گذشته تلفن سياسي و بين المللي
c) متين قـصد داشت در کرده بودند٬ متين به واسطه سرماخوردگي عذر خواسته بود؛
جلسه علني اعتراض کند بر اعمال نفوذ وزير کشور در انتخابات ولي بـه واسـطه بست

٤٥ . عده اي از رهبران جبهه ملي در مجلس سنا متحصن شدند و تقاضاي تضمين آزادي انتخابات را کردند؛
روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمي ٬ جلد دوم٬ ص ١١٧. نگاه کنيد به:

نشستن حضرات ٤٥ در سنا منصرف گرديد.
٣ . انتخابات نطنز و منوچهر رياحي؛

٤ . اميرناصر ديبا٬ داوطلب انتخاب از قم٬ اجازه مي خواهد؛
٥ . وزير خارجه تلگرامهائي دارند به عرض برسانند٬ اجازه شرفيابي استدعا دارند؛

٦ . دکتر صناعي براي ممانعت وزارت فرهنگ؛
٧ . سپهبد بختيار؟

c.124 حـامل ٨ . دبيرکل ملل متحد اجازه مي خواهد که ٣ طـياره نـظامي امـريکائي
سرباز اسکانديناوي از آتن به کراچي بر فراز ايران ٦/٥ بعداز ظهر امروز.

٩ . آيا قطعًا حاضرند بعد از نروژ به فنالند تشريف ببرند؟ پيشنهاد مي شود بعد از سه
روز رسمي٬ سه روز ديگر مهمان دولت باشند براي بازديد.

[ خوانده نشد] خواسته شد؟ ١٠ . آيا نمونه پارچه از
[ خوانده نشد] . . ١١

[ در پشت سند:] دانشگاه و حيثيت دکتر فرهاد اگر دانشجويان را آزاد مي کند به توسط
دکتر فرهاد باشد. در داخل دانشگاه بحثي نبايد کرد.

[ ٢ ـ ٣٩٠٩/١]

[٢٩ ]
١٨ بهمن ماه ١٣٣٩

١ . استدعاي شرفيابي:
J.Badeau ٬ رئيس بنگاه خاور نزديک (که سابقه شرفيابي دارد) براي عـرض : a

گزارش راجع به دبيرستان کشاوزي اهواز که مقدمات آن حاضر شده است؛
b : جليل وند که از تويسرکان انتخاب شده است؛

PHD و از طرف c : احمد مينايي که تازه از امريکا مراجعت کرده پس از اخذ درجه
سفيرکبير شاهنشاه در واشنگتن توصيه کرده اند به درک فيض شرفيابي نائل گردد؛



 براي عرض گزارش؛

d : محمد مهران٬ نايب التوليه آستان قدس رضوي٬
[ دستخط محمدرضا پهلوي] باشد تا مراجعت من.

٢ . ارسالن خلعتبري ديروز به مالقات چاکر آمد و پس از عـرض سـپاسگزاري از
مراحم شاهانه و توجهي که به او فرمودند اظهار داشت که مردم نسبت به کانديداهاي
تهران بدبين و ناراضي هستند٬ بهتر بود چند نفر اشخاص برجسـته کـه حسـن شـهرت
دارند شرکت مي کردند: اکنون هم سعي شود اشتري٬ جزائري٬ امـيرحکـمت٬ عـوِض

٤٦ . اسداهلل رشيديان و محمدعلي مسعودي به رغم توصيه ارسالن خلعتبري به مجلس بيستم راه يافتند.

رشيديان و محمدعلي مسعودي و غيره ٤٦ .
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] در آراء که تقلب نمي شود کرد!

اگزلو گفته است که «به امر شاهنشاه من آجـودان ٣ . سپهبد کيا ديروز به محسن قر
مخصوص ملکه انگليس هستم و هرکجا ملکه مي رود من بايد باشم و در اتومبيل بايد
جلو ملکه بنشينم»٬ اين اظهار مايه تعجب محسن گرديد زيرا که قطعي شده بود سه نفر
افسر انتخاب شوند و شدند و هر سه بسيار خوب و آبرومند هستند البد دنبال کيا٬ مريم
Principal نديمه اصلي ملکه. چاکر تصور نـمي کند lady in wating خواهد آمد به ِسمِت
چنين امري از طرف ذات اقدس شاهانه صادر شده باشد. بدتر از همه اين بود که کـيا

my ابالغ خواهم کرد! Lord (Milarad) گفت خودم مراتب را به
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] چون در موقع مسـافرت مـن رئـيس آجـودانـهاي نـظامي
انگليس٬ سپهبد بود به اين جهت کيا انتخاب شده است ولي زنش هيچ کاره خواهد بود.
٤ . واالحضرت غالمرضا پهلوي اظهارنظر مي کنند که بـا اجـازه هـمايوني خـاندان
سلطنت تمامًا در فرودگاه حاضر شوند. مي گويند در لندن هـمينطور عـمل شـد مـوقع
تشريف فرمايي شاهنشاه. رسم دربار ايران غير از اين است؛ فقط اعليحضرتين به استقبال

تشريف مي برند.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] حضور واالحضرتها الزم نيست.

٥ . اوضاع اداره امالک و بنياد پهلوي خوب نيست بلکه بسيار درهم و برهم است و
احتياج مبرم به تـفتيش و بـازرسي کـامل دارد واال روزي مـي رسد کـه ورشکسـتگي و

رسوايي ظاهر خواهد شد.
٦ . رشيديان سعي دارد رفيق خودش مهندس انزليچي از طالش انتخاب شود٬ و بر
ضد رامبد قيام کرده است. جا دارد وزير کشور مراقب جريان آنجا باشد و زودتر اجازه

شروع انتخابات طالش صادر شود.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] انزليچي نخواهد شد.



٧ . با اوامر صريح شاهنشاه راجع به آزادي انتخابات مهدي شيباني همه جا مي گويد:
«من حتمًا از صندوق بيرون مي آيم چون شاهنشاه دستور صريح در اين باب داده اند حتي
الزم نيست به محل بروم.» مردم نطنز اين شخص را نمي خواهند و مسلمًا بـه مـنوچهر

رياحي که اهل محل و مورد اطمينان است با ميل رأي مي دهند.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] معلوم نيست پول اخوان چه کند!؟

چاکر٬ حسين عالء
[ ٤ ـ ٣٩١٠/١]

[٣٠ ]
٢٠ بهمن ماه ١٣٣٩

a) سرهنگ ژان قاضي که از طرف رئيس جمهور اسبق لبنان ١ . استدعاي شرفيابي:
b) خداداد که از فارس و بنادر خليج آمده براي عرض گزارش (نقاش) معرفي شده است؛
Care حاضر است به اهالي بنادر خليج فارس راجع به اسکان عشاير و کمکي که مؤسسه
(e d) محمد مهران براي عرض گزارش مسافرت به پـاريس؛ c) سفيرکبير نروژ؛ بنمايد؛
(Desonnois) براي رپرتاژ و برداشتن فيلم از اعليحضرتين که بيش از نيم ساعت دسونوا
(i h) سـفيرکبير پـاکسـتان؛ g) دکتر هدايتي؛ f) دکتر خسرو بهرون؛ طول نخواهد کشيد؛

مهندس واال که از خلخال انتخاب شده است؛
Byrdad پذيرش خواسته شده؟ وجودش در مصر مضر بوده است؛ ٢ . آيا براي

[ حبيب اهلل] ثابت در باب برداشتن عکس از جواهرات سلطنتي و نشان ٣ . استدعاي
دادن آن در تلويزيون براي تشويق مردم به بازديد از آن؛

[ در حاشيه:] حسنعلي منصور هم براي عرض گزارش راجع به هيئت اقـتصادي آلمـان
اجازه شرفيابي استدعا دارد؛

[٣٩١١/١ ]

[٣١ ]
٢٢ بهمن ماه ١٣٣٩

١ . شهرت اينکه امروز تعطيل عمومي مي شود؛ اوراقي که در اين چند روز تـوزيع
Byrdad? گرفته؛ تحريک توده ايها؛ زد و خورد ديشب؛ دولت بايد امنيت را حفظ کند. ٢ .

Campbell نماينده مجله طايم استدعاي شرفيابي دارد؛ . ٣
شرفيابي: وزير فرهنگ؛ وزير راه براي معرفي معاون؛ سفير پاکستان؛ جهانگير بوشهري؟
Desonnois ٬ سفير. ٤ . تکليف اسدي ـ با منصور راجع به برنامه هيئت اقتصادي آلمان؛



Hooder کـه افسـرده Davies و آلمانها مذاکره کرده راجع به تهيه ريال براي پيشنهادهاي
[ خوانده نشد.] ٧ . نماينده نخست وزير و مسعودي در شوراي شده اند؛ ٥ . ر امبد؛ ٦ . ...

جشن شاهنشاهي
[٣٩١٢/١ ]

[٣٢ ]
٢٥ بهمن ماه ١٣٣٩

١ . شــرفيابي: ـ جــعفري؛ بــحرالعــلوم؛ حـاج شـيخ احـمد شـاهرودي؛ مـهندس
اميرسليماني؛

[ اليس از نشريه کريستين ساينس مانيتور] ؛ « Ellis of Christian Science Monitor »
٢ . به جاي ايران اجازه فرمايند مادرش خدمت کند ـ ويکتوريا؛

٣ . نطق افتتاح مجلس: نکات را به شفا ديکته فرمايند؛ تشريف فرمائي با کالسکه؟
٤ . تمثال مخصوصي براي تقويم دبيرخانه جشن شاهنشاهي؛

٥ . يادآوري در باب مهندس صيحون و محامدي؛ واالحضرت فاطمه؛
٦ . اهل بروجرد سلطان مراد را نمي خواهند؛

٧ . باقر شريعت برضد صالح علي شاه گنابادي؛
٨ . آزاد کردن دانشجويان دانشگاه؛

[٣٩١٣/١ ]

[٣٣ ]
اول خرداد ماه ١٣٤٠

١ . جــبهه مـلي؛ دکـتر مـصدق؛ مـيتينگ؛ قـانون انـتخابات مـؤسسان يـا رفـرانـدم؛
DailY Sunday Telegraph

٢ . جشن ٢٥٠٠ سال سلطنت؛ امير همايون بوشهري؛
٣ . بنگاه نشر کتاب و ترجمه: يار شاطر٬ کمک دولت؛

٤ . ديروز چه موضوعي پيش آمده بود که بعد منتفي شد؟
٥ . تجليل مراجعت شاه؛

٦ . پيشنهاد وزير خارجه درباب نامه به عصمت اينونو و مجسمه؛
٧ . منصوري رئيس سازمان چاي برکنار شده شايد به تحريک غـروي و غـضنفري

باشد ـ آيا اين کار را براي اين کردند که به حضور همايوني شرفياب شده بود؟
٨ . اگر ريشه فساد را مي خواهيد بکنيد چرا دنبال ميراشرافي نمي رويد؟

[٣٩١٤/١ ]



[٣٤ ]
٤٠/٣/٦

مذاکره دکتر اميني:

٤٧ . دکتر حسن ارسنجاني وزير کشاورزي در يک مصاحبه مطبوعاتي گـفت: «بـه زودي قـرار بـازداشت
روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمي . جلد دوم٬ ص ١٢٧. عده اي صادر مي شود».

١ . نگراني و اضطراب مردم در نتيجه بيانات ارسنجاني؛ ٤٧ ذکر اسامي رجالي که پول
تحصيل فرزندانشان را از فرهنگ مي گيرند. ٢ . لجام گسيختگي جرائد. ٣ . اوضاع شيراز
ي را داريم بزرگ مي کنيم. و تحريک دانشجويان٬ لزوم اعزام استاندار اليق؛ ٤ . جبهه ملّ
٥ . دکتر مهرآرا براي بهداري؛ ٦ . مهندس شکيب٬ برق و آب؛ ٧ . روحاني پرونده سد
لتيان را به اختيار ميراشرافي گذاشته است؛ ٨ . کمک به پيشرفت کـار دانشگـاه شـيراز؛
٩ . مهندس رزم آرا حيف است از مـعاونت وزارت صـنايع و مـعادن کـنارجـوئي نـمايد؛

١٠ . شيخ محمدتقي قمي؛
[ خط دوم خوانده نشد] Jim Pringli [ پشت سند:]

[٣٩١٥/١ ]

[٣٥ ]
١٠ خرداد ماه ١٣٤٠

م الدوله٬ سـفيرکبير پـاکسـتان٬ امـير سـاالر٬ ١ . استدعاي شرفيابي: حمزاوي٬ صـار
Holiday ٬ دکتر حسن افشار٬ دکتر خداداد٬ دکـتر زاهـدي (بـرود بـه Stage نماينده مجله
امريکا به جاي باقر پيرنيا؟)٬ مهندس رزم آرا (به واسطه طرفداري از سپهبد کـيا بـرکنار

٬ [... ] رفت)٬ سفيرکبير امريکا٬ سپهبد وثوق٬ جمشيد اميربختيار٬ محمد
٢ . خودمان داريم به دست خودمان جبهه ملي را تقويت مي نمائيم٬ پشت سر آنها

توده ائيها هستند؛ متينگ٬ اعالميه٬ کيهان؛
٣ . مخالفت با سنتو مصلحت نيست٬ فريور واضح مخالفت مي کند؛ دکتر اعـتبار و

گروه افرو آزياتيک؛
٤ . لزوم تقويت از دکتر اميني که تکيه اش تنها به اعليحضرت است؛

٥ . قشقائيها مشغول جنبش؛ ناصر به سردار فاخر نوشته اين همه سوار مي رود بـه
شيراز براي تقويت جبهه ملي٬ احمد کشکولي رفته نزد حسينقلي رستم٬ استاندار قوي

الزم است نه وارسته٬ فوالدوند؛



٦ . ميراشرافي٬ و امـيرانـي٬ اوراق و پـرونده ها بـه اخـتيار روزنـامه نويسها گـذاشـته
مي شود؛

٧ . چاپ ترجمه فارسي کتاب شاهنشاه به واسطه اشکاالت گراور و نداشتن پول از
طرف هنرهاي زيبا تأخير شده؛
[ در حاشيه:] صورت حساب

٨ . کودتا از طرف نظاميها؟ بختيار؛

٤٨ . نورالدين الموتي٬ وزير دادگستري و از فعالين موسوم به پنجاه و سه نفر.

٩ . تمام کارمندان راه آهن را تغيير مي دهند؛ الموتي ٤٨ در دادگسـتري جـبهه مـلي و
چپيها را تقويت مي کند؛

١٠ . بيانات کندي و داگالس: بي طرفي و انقالب؛
١١ . سختگيري از طرف شاه نسبت به اعضاي خاندان سلطنت٬ حميدرضا؛

١٢ . دکتر مهرا براي بهداري٬ دکتر دفتري؛
[ ٢ ـ ٣٩١٦/١]

[٣٦ ]
٢٣ خرداد ماه ١٣٤٠

١ . دکتر عدنان مزارعي که ارتباط با سيدضياء و علم و جبهه ملي دارد مستدعي است
اجازه فرمايند شرفياب شود. اگر عزم دارند با ماجراجويان و بدخواهـان مـبارزه شـود

[ به] جان فشاني هستند؛ بدون انتظار کمکي حاضر
٢ . مطلب باقر مستوفي و استدعاي شرفيابي؛

٣ . دکتر قربان و دانشگاه شيراز؛
٤ . وزير راه اجازه مي خواهد معاون خـود را مـهندس صـوفي و مـدير کـل راه آهـن

مهندس هاشمي نژاد را معرفي کند؛
b) محمد دادور؛ حسين شـهريار؛ کـتاب a) امان اهلل اردالن؛ ٥ . استدعاي شرفيابي:

شاهنشاه (يک کلمه خوانده نشد)؛
Hadji Baba & Morier ؛(حاجي بابا و موريه)
Hdji Baba in England ؛(حاجي بابا در انگلستان)
[ بريتانيا در Britain in World Affairs by Lord... with Andre' Peutsch ltd. Faber and Faber

ْس ترنگ٬ ناشر: شرکت آندره دويچ. فابر و فابر] ؛ ِا رد امور جهاني اثر: لُ
[٣٩١٧/١ ]



[٣٧ ]
٥ تير ماه ١٣٤٠

a) درخشش: عده اي فرهنگيان خواسته اند مرا مالقات نمايند گفتم ١ . ترميم کابينه:
بهتر است نخست وزير را ببينند؛ آخوندها هم به صدا در آمدند؛
b) الموتي: کانون توده ئي درست کرده اعمال غرض مي نمايد؛

c) ارسنجاني: توهين به مالکين٬ تحريک رعايا٬ جعفر فندرسکي؛

٢ . تعيين احمد نامدار به رياست دفتر سوءتأثير کرده است٬ قاچاقچي هروئين؛
٣ . فريدون توللي توده اي را درخشش به جاي صائمي به شيراز فرستاده است؛

٤ . فعاليت جبهه ملي٬ عکس مصدق٬ تحريک دانشجويان امريکا؛
٥ . فکري براي دکتر معارفي بشود: وزيرمختاري در َا فريکا٬ عضويت هـيئت مديره
يکي از شرکتها٬ سرپرستي محصلين؛ ٦ . سلطانپور؛ ٧ . مهندس تسکيني؛ ٨ . آب و برق؛
٩ . ثابت؛ تلويزيون آبادان؛ ١٠ . دکتر حسن زاهدي: جاي باقر پيرنيا٬ شرکت ملي نفت٬

[ عبارت مفهوم نبود] . خرج راه مراجعت ؛ ١١ .
[٣٩١٨/١ ]

[٣٨ ]
١١ شهريور ماه ١٣٤٠

١ . سرتيپ صفاري صبح به مالقات چاکر آمد و يادآوري کرد که وضع زندگاني اش
بسيار مختل شده و احتياج مبرم به عنايت و توجه ملوکانه دارد. ضمن انجام خدمتي به
هر نحوي که مقرر فرمايند گشايشي در کارش فراهم گردد. اگر نظري به تغيير استاندار
خراسان دارند بهترين داوطلب براي اداره امـور آنـجا و مـردمداري و ُحسـن تـفاهم بـا

نايب التوليه صفاري است. منوط به اراده همايوني است.
٢ . مخبر ديلي اکسپرس دوباره به طهران آمده استدعاي شرفيابي دارد تـا بـتوانـد
اثرات سوء مقاله سابق خود را جبران نمايد. به او گفته شد که موکب شاهانه در مازندران

تشريف دارند.
٣ . اربابي٬ معاون وزارت راه و رئيس اداره هواپيمائي کشوري٬ به عرض مي رساند در
صورت رضايت خاطر مبارک از خدمات ايشان امر و مقرر فرمايند به مناسبت عيد مولود

مسعود ٤ آبان به اعطاي نشاني مفتخر گردد.
[ دستخط محمدرضا پهلوي:] اقدام شده.

Joseph ٤ . طبق اجازه مرحمتي ذات اقدس شهرياري رئـيس کـل روتـاري جـهاني٬



a.abey ٬ سه شنبه صبح ١٤ شهريور در حدود ساعت ده و ربع به اتـفاق دکـتر جـهانشاه

صالح شرفيابي حاصل خواهد نمود. اگر اجازه فرمايند عکاسي در آن موقع حضور به هم
برساند موجب مزيد افتخار خواهد بود.

[ دستخط محمدرضا پهلوي:] مانعي ندارد.
٥ . هادي اميرابراهيمي امروز صبح به مالقات چاکر آمد و مطالبي بيان کـرد کـه از
نقطه نظر خدمت به مقام سـلطنت و حـفظ مـصالح کشـور حـائز نـهايت اهـميت است.
استدعاي چند دقيقه شرفيابي دارد تا طبق وظيفه وجدانـي نکـاتي را کـه اوليـاي امـور
امريکايي گوشزد کرده اند به عرض برساند. ضمنًا چون قطعًا اردشير زاهدي که امشب
وارد مي شود شرحي به عرض پيشگاه مبارک خواهد رساند به اقتضاي رعايت عدالت و
انصاف که هميشه منظور نظر شاهنشاه بوده و هست اجازه خواهند فرمود اميرابراهيمي
نيز مجال داشته باشد تظلم خويش را به سمع قائد معظم دادگسـتر بـرساند تـا از روي

اطالع کامل قضاوت و احقاق حق فرمايند.
[ امضا:] چاکر٬ حسين عالء
[ ٢ ـ ٣٩٢٣/١]




