
  علي احمدي فراهاني
بي ترديد روزنگاش�ت هاي اميراس�داهلل علم در 
زمره ش�اخص ترين منابع در ش�ناخت شخصيت 
و ش�يوه كش�ورداري محمدرض�ا پهلوي اس�ت. 
علم خ�ود در ج�اي جاي نوش�ته هايش ي�ادآور 
مي ش�ود كه اين خاطرات را ب�ه دلي�ل ارتباط با 
ش�اه مي ن�گارد و از روزي كه كار در درب�ار را رها 
مي كن�د، خاطره ن�گاري خوي�ش را ني�ز متوقف 
مي س�ازد. يكي از ش�اخص ترين محوره�ا كه در 
ميان نگاشته هاي علم قابل رصد و رديابي است، 
نگاه پهل�وي دوم به مردم و ش�يوه اداره كش�ور 
توسط اوست. در ميان مجموعه اين يادداشت ها، 
هشت مورد را برگزيده ايم كه نحوه رفتار شاه در 
قامت يك حاك�م را نمايان مي س�ازد. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان دوران پهلوي را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  شنبه، 14ارديبهشت1349

حكوم�ت پادش�اهان ب�ا عق�ل و منط�ق جور 
درنمي آيد اما ملت به بلوغ سياسي نرسيده!

شايد برخي ناظران سطحي تاريخ بر اين باور باشند كه 
حاكمان بد عمل و بدكردار، متوجه عمق پليدي رفتار 
خويش نيس��تند و تنها با منطق خود به پديده هاي 
پيراموني مي نگرند. خاطرات علم نش��ان مي دهد كه 
اينگونه نيست و آنان در خلوت خويش و گفت وگوهاي 
مطرح ش��ده در آن، اين نكوهيدگي را مي دانند و در 
مواردي متذكر نيز مي شوند. بخشي از خاطرات علم 

كه در پي مي آيد، شاهدي بر اين مدعاست:
»در پروازمان به تهران، ش��هربانو خواس��ت مرا تنها 
ببيند و مدت يک س��اعت با هم حرف زديم. به روش 
رقت آور تبليغات دولت اشاره كرد، بي توجهي به افكار 
عمومي و اينكه بس��ياري از كارهايي كه دولت انجام 
مي دهد جز ظاهرسازي چيز ديگري نيست. به قول او 
اين كارها فقط اعتماد مردم را از دولت سلب مي كند. 
احساسم اين است كه شهربانو از آينده مي ترسد كه 
چندان بي دليل هم نيس��ت. يک روز ممكن اس��ت 
پسرش به تخت بنشيند. هر چيزي كه رژيم فعلي را 
تضعيف كند. خطري براي جانش��يني او خواهد بود. 
من سال هاس��ت به اين نتيجه رسيده ام كه سلطنت 
با سنت هاي ملي ما هماهنگ است، و سرنوشت اين 
مملكت تا قرن ها به وس��يله آن رق��م خواهد خورد، 
معهذا باي��د واقعيت ها را نيز بپذيري��م. در هر كجاي 
ديگر دني��ا، حكومت هاي س��لطنتي از ه��ر نوعش، 
به خص��وص از نوع موروثي اش، در حال افول اس��ت. 
به عبارت ديگر حكومت پادش��اهان با عقل و منطق 
جور درنمي آيد، به چه دليل پس��ر بزرگ يک پادشاه 
فقط به دليل زمان تولدش، بايد سرنوشت يک ملت 
را در دس��ت بگيرد؟ اگر به منظور آيين و تشريفات  و 
قانون  اساسي باشد، حرفي است، اما وقتي كه پادشاه 
تمام اداره امور كش��ور را در دس��ت مي گيرد، حرف 
ديگري است. اما در ايران ما راه و چاره ديگري نداريم. 
پادش��اهي كه بپذيرد فقط نقش نمادي��ن اجرا كند، 
حكم مرگ تدريجي خود را امضا كرده است. نمونه اش 
سرنوشت احمدشاه و سلسله قاجار است  � تازه يكي 
از چندين مثال. ترديدي نيس��ت كه ملت ما هنوز به 

بلوغ سياسي نرس��يده، كه گناهي هم ندارد. تجربه 
دموكراسي را هم نداشته. تاكنون ما را پادشاهي كه 
ذكاوت را با هوش��ياري و عدالت را با بزرگواري توأم 

كرده نجات داده است.«
    جمعه، 18 دي1349

  انتقاد علم از تكروي و روش اس�تبدادي شاه 
در اداره امور

شواهد نشان مي دهد كه اس��داهلل علم به محمدرضا 
پهلوي عالقه مند بوده، اما نسبت به برخي رويكردها- 
كه سستي پايه هاي سلطنت وي را موجب مي شده- 
در جلسات دونفره به وي انتقاد مي كرده است. موردي 

كه در پي مي آيد، يكي از موارد اين انتقادات است:
»شاه گله داش��ت كه بار كار او روز به روز سنگين تر 
مي ش��ود و ديگر نمي تواند از عهده تم��ام آن برايد. 
هر روز به مدت يک س��اعت و نيم گزارش هاي وزارت 
خارجه را مي خواند. س��ه، چهار س��اعت در هفته را 
صرف مس��ائل اقتص��ادي مي كن��د؛ دو روز تمام به 

ارتش، ژاندارمري، پليس و س��اواک اختصاص دارد 
و بعد تصميم هاي محرمانه سياس��ت خارجي است 
كه از طريق من انجام مي گي��رد؛ در رأس همه اينها 
جلسات هفتگي ش��وراي عالي اقتصاد قرار دارد، به 
كوهي از كارهاي ش��خصي و خانوادگي و مالقات با 
ساير وزرا كه هر يک سعي مي كنند دست كم 15 روز 
يک بار او را ببينند. به او گفتم:اين كارها همه واجب 
و اساسي نيستند. مي ش��ود از بار كاست، ولي هر بار 
در اين مورد پيش��نهادي مي كنم، مرا به ساختن دم 
و دستگاه امپراتوري متهم مي كنيد. من چه كنم كه 
به من اعتماد نداريد؟ اجازه بدهيد كار فعلي ام را رها 
كنم و به طور غيررسمي در دفتر مخصوص شما به كار 
بپردازم. گفت: همين حاال هم مسئوليت بسياري را بر 
عهده دفتر مخصوصش گذاشته است. گفتم: به خوبي 
آگاهم، اما من اصالحات اساسي تري در ذهن داشتم، 
دنياي جديد به تفكر عميق و تحليل پرنفوذ نياز دارد؛ 
هر مسئله اي پيش از آنكه روي ميز شما بيايد، بايد از 

نظر متخصصان مورد بررسي قرار بگيرد.« 
   يك شنبه،20 فروردين1351
 تنفر ملت از نحوه حكومتداري!

در خاطرات اسداهلل علم به مواردي مي توان برخورد 
كه وي عم��ق نفرت عموم��ي از حكومت محمدرضا 
پهلوي را ابراز كرده اس��ت. مورد ذي��ل، نمونه اي از 

اينگونه اظهارنظرهاست:
»شام در كاخ واال حضرت اشرف. نخست وزير هم در 
ميان ميهمانان بود، اين بود كه نتوانس��تم با شاه در 
مورد مسائل مهم صحبت كنم. به اطالع او رسانده اند 
كه توالت ه��اي اس��تاديوم بزرگ ورزش��ي تهران را 
دزديده اند و مي خواست بداند دليل اين همه سخافت 
چيست؟ نخس��ت وزير گناه را بر گردن بي فرهنگي 
عمومي گذاش��ت. پذيرفتم كه ممكن اس��ت چنين 
باشد ولي گفتم: اما در عين حال به نظر من بسياري 
از مردم از اي��ن واقعيت بي اطالعند ك��ه مكان هايي 
مثل استاديوم ورزش��ي ملک عمومي است و به همه 
تعلق دارد و اگر كسي از آن بدزدد، از خودش دزديده 
است. ش��اه گفت: پذيرفتن اين نكته برايم مشكل تر 
است. پرسيدم: چرا؟ كافي اس��ت به دور و برمان در 
اين مملكت نگاه كنيم و ببينيم كه ما طبقه حاكمه، 
چنان رفتار مي كنيم كه گويي قوم فاتحي هستيم كه 
بر كشور مغلوبي حكومت مي كنيم و طبيعي است كه 
مردم از اين متنفر باش��ند. واالحضرت اشرف با من 
هم عقيده بود. شاه حرف هاي ما را در سكوت شنيد.« 

   يك شنبه،10ارديبهشت1351
بي اعتقادي شاه به مشورت، فقدان هماهنگي 

در سياست هاي دولت
همانگونه كه اشارت رفت، در خالل خاطره نگاري هاي 
علم، پاره اي از خصال محمدرضا پهلوي به روشني رخ 
مي نمايد. »مش��ورت ناپذيري« در زمره يكي از اين 
موارد اس��ت كه علم در يكي از اين يادداشت ها بدان 

اشاره كرده است: 
»ش��رفيابي. ش��اه گفت كه فك��ر كرده مش��اورين 
مخصوصي اس��تخدام كند تا در م��ورد موضوع هاي 
مختلف با آنها مش��ورت كن��د. گفت��م: از زماني كه 
وزير دربار ش��ده ام، تاكن��ون متج��اوز از 10 بار اين 

امير اس�داله علم : باور كردني نيس�ت 
ك�ه هم�ه م�ردم اي�ران، از زن و مرد و 
بچه، خراب�كار ش�ده باش�ند. فقط اگر 
مي توانس�تيم اين مس�ئله را ريشه كن 
كني�م، آن وقت ممك�ن اس�ت بتوانيم 
واقع�ًا خودم�ان را مهم تري�ن ق�درت 
خاورنزديك و ميانه بش�ماريم. اين يك 
فاجعه اس�ت كه دول�ت ما باي�د اينقدر 
مسامحه كار باشد. حاال كه اين همه مدت 
نس�بت به خواس�ته هاي ملت كر  و كور 
بوده ايم، نبايد تعجب كنيم كه ملت هم 
با همان بي تفاوتي نسبت به ما رفتار كند
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روايت امير اسداهلل علم از شيوه كشورداري محمدرضا پهلوي در 8 پرده 

گويي قومي فاتح هستيم که بر 
کشوري مغلوب حکومت مي کنيم!
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  شاهد توحيدي
اثر تاريخي- پژوهش��ي  

»تاري��خ ش��فاهي كانون 
نشر حقايق اسالمي« در 
زمره توليدات مركز اسناد 
اسالمي و به كوشش بانو 
پروي��ن منصوري اس��ت 
كه چاپ جديد آن، اخيراً 
به بازار نش��ر روانه گشته 
اس��ت. توضيحات مؤلف 
اين اثر در ديباچه، ساحت اين پژوهش را بيشتر روشن 
مي كند: » ايران پس از شهريور 1320با ايجاد فضاي 
باز سياس��ي به ميدان رقابت هاي ايدئولوژيک تبديل 
شد. در اين ميان زد و خوردهاي سنت و تجدد بار ديگر 
پديده اي نوظه��ور را به هم��راه آورد؛ پديده اي كه در 
اعتقادات خود سخت پايبند ايدئولوژي مذهب شيعه 
بود و در تشكيالت خود از سويي وام گرفته از سنت بود 
و از سوي ديگر رنگ و بوي نوگرايي و پاسخ به مسائل 
روز را به خود گرفته بود. با وجود پيوس��تگي هايي كه 
كانون با سنت و تجدد داش��ت، عدم پايبندي كامل 
به آن دو سبب شد كه هم از سوي سنت گرايان و هم 
متجددان مورد مخالفت قرار گيرد. در واقع تحوالت 
فرهنگي -  سياسي ايران پس از جنگ جهاني دوم به 
حساب مي آمد، ميدان رقابت را به مبارزه اي سه گانه 
تبديل كرد. اين رقابت ها در مش��هد كاماًل آش��كار و 
محس��وس بود. از طرفي حزب توده با يک ايدئولوژي 
غيرمذهبي كه از ق��درت روزافزوني برخوردار بود و از 
طرف ديگر، مذهب سنتي كه در خطه مذهبي خراسان 
ريشه ديرينه اي داش��ت، دو تفكر رقيب در مشهد را 
تشكيل مي داد. در همين زمان با تأسيس كانون نشر 
حقايق اسالمي، ش��اهد ورود طبقه جديد روشنفكر 
مذهبي به ميدان رقابت هستيم و مهم تر از همه آنكه 
كانون پس از دو دهه، موفق به تربيت گروه برجسته اي 
از روشنفكران، سياستمداران، متفكران و خيراني شد 

كه در تحوالت آتي كشور تأثيرگذار بودند.« 
نويسنده در بخشي ديگر از اين مقدمه، فلسفه انجام اين 
تحقيق و مراحل آن را بدين شرح روايت مي كند: » در 
اين پژوهش راويان بر اساس فصول مختلف و با توجه 

به موضوع تاريخي مورد بحث دسته بندي مي شوند؛ 
راويان دس��ته اول الزاماً از اعضاي كانون نيستند و در 
ميان آنان به راوياني بر خواهيم خورد كه هيچ ارتباطي 
با كانون نداش��ته اند و تنها به دليل ارائه مطالب مفيد 
درباره اوضاع و احوال خراسان از آنان ياري جسته ايم. 
از راوي��ان دس��ته دوم كه در نيم��ه اول ده��ه 20 با 
محمدتقي ش��ريعتي آش��نا و به عقايدش عالقه مند 
شدند، استفاده بيشتري شد. اين راويان عموماً افرادي 
هس��تند كه از ابتدا تا انتهاي كار در كانون به فعاليت 
مشغول بودند كه نمونه برجسته آنان، طاهر احمدزاده 
است. از آنجايي كه او عضو ثابت و فعال كانون بود و نيز 
به دليل حضور ذهن وي، در همه فصول از خاطرات او 
سود جستيم. به كمک اين گونه راويان، مراحل تأسيس 
كانون و تش��كيالت حاكم بر آن و ديگر فعاليت هاي 
فرهنگي در دهه 20 را بررسي كرديم. در گفتار پاياني 
فصل دوم براي آشنايي با جايگاه كانون نزد روحانيت، 
روايات مختلف��ي از روحانيون ارائه ش��د، ولي راويان 
اين بخش از اعضا دائمي محسوب نمي شوند. با ورود 
كانون به عرصه سياست به دليل گسترش ارتباطات 
جمعي با تنوع راويان در دس��ته سوم مواجه خواهيم 
بود. در اين زمان، حضور نس��ل جوان با عنوان تشكل 
دانش آموزي نمود مي يابد. با ورود آنان، اعضا به دو گروه 
تقسيم شدند؛ يک گروه پيشكسوتان با گرايش هاي 
محافظه كارانه و ديگري جوانان ب��ا گرايش هاي تند 
انقالبي بودند. در نتيجه از طرف كانون با دو نوع راوي 
روبه رو هستيم. از سوي ديگر ائتالف با جمعيت هاي 
مذهبي شاهدان جديدي را از دو طيف، پيروان شيخ 
محمود حلبي و حاجي عابدزاده به راويان مي افزايد. 

روايت آنان نيز با گرايش هاي گروهي همراه است.  
در دسته چهارم، راويان به دليل فعاليت اعضا در احزاب 
سياسي وقت و ارتباطات مخفيانه آنان با نهضت مقاومت، 
جبهه ملي دوم، نهضت آزادي، جمعيت خداپرس��تان 
سوسياليست و باالخره فعاليت هاي شاخه دانش آموزي 
و دانش��جويي با روايات مختلف��ي از راوي��ان جوان با 
گرايش هاي حزبي متعدد روبه رو خواهيم بود كه عناوين 
فصل چهارم را پوشش مي دهند. عالوه بر دسته بندي هاي 
فوق، خويشاوندان محمدتقي شريعتي دسته ديگري از 
راويان را تشكيل داده اند، زيرا به دليل عدم دسترسي به 
شخص شريعتي در مقام رهبر فكري مي توان از خاطرات 
اين راويان به بعض��ي از مواضع ي��ا فعاليت هاي وي در 
مقاطع خاص دس��ت يافت. با وج��ود اهميت موضوع، 
اين پژوهش اولين گزارش جامع از تاريخچه كانون نشر 
حقايق اسالمي است؛ هر چند مقاالت و كتب مختلفي 
درباره شخصيت و زندگينامه محمدتقي شريعتي و ديگر 
شخصيت هاي برجسته كانون نوشته و گاه در خاطرات 
آنان به صورت پراكنده به نام آن اشاره شده است، تا كنون 

پژوهش جامعي درباره كانون صورت نگرفته است.« 

نظري بر اثر پژوهشي »تاريخ شفاهي 
كانون نشر حقايق اسالمي«
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بي ترديد روزنگاشت هاي اميراسداهلل 
علم در زمره ش�اخص ترين منابع در 
شناخت شخصيت و شيوه كشورداري 
محمدرضا پهلوي است. علم خود در 
جاي جاي نوشته هايش يادآور مي شود 
كه اين خاط�رات را به دلي�ل ارتباط 
با ش�اه مي نگارد و از روزي كه كار در 
درب�ار را رها مي كن�د، خاطره نگاري 
خويش را نيز متوقف مي سازد. يكي 
از ش�اخص ترين محورها كه در ميان 
نگاشته هاي علم قابل رصد و رديابي 
است، نگاه پهلوي دوم به مردم و شيوه 

اداره كشور توسط اوست

پيش��نهاد راداده ام. با در نظر گرفت��ن موقعيت 
خطير و مس��ئوالنه اعليحضرت، دستورهايي كه 
صادر مي شود بالفاصله به مرحله اجرا درمي آيد 
و من از مدت ها پيش، الزم ديده بودم به خصوص 
در مورد مس��ائل اقتصادي و اجتماعي، پيش از 
اعليحضرت دس��تور چاره ناپذيري اتخاذ كنند، 
مطالب مورد بررس��ي متخصصان ق��رار بگيرد. 
شاه گفت: خب هدف دولت و سازمان برنامه هم 
همين اس��ت. يادآوري كردم كه در حال حاضر 
هر وزير دستوراتش را مس��تقيماً از شاه دريافت 
مي كند و هنگامي كه چنين دستوراتي صادر شد، 
وزير مورد نظر طبعاً جنبه هاي وسيع تر سياست 
دولت را نديده مي گيرد... ولي شاه به هيچ عنوان 
زير بار نمي رفت و رک و پوست كنده از من پرسيد: 
آيا هرگز كس��ي در مورد تمام كارهاي مهمي كه 
براي اين مملكت كرده ام به من نظر مشورتي داده 
اس��ت؟ گفتم:البته خير، اما مسائلي كه امروزه با 
آنها سروكار داريد داراي پيچيدگي هاي بيشتري 
اس��ت. هيچ كس به تنهايي نمي تواند يک تنه از 
پس آنها برآي��د. آخر چرا مردي مثل نيكس��ون 
خودش را در جمع مشاوران مخصوص محاصره 

كرده است؟ پاسخي نداد.« 
 شنبه، 6 خرداد1351

  اصرار شاه به برخورد ش�ديد با مخالفان و 
اعدام آنها

فقره اي از خاطرات علم كه در پي مي آيد، نگاه شاه 
درباره نحوه رفتار با مخالفان سياسي و سختگيري 
درباره مجازات آنان را روشن مي سازد. او يكي از 
گفت وگوهاي خويش با ش��اه را در اين موضوع، 

اينگونه روايت كرده است:
»ش��رفيابي. به روزنام��ه اطالعات اش��اره كردم 
كه عكس پاس��باني را كه به طرز فجيعي توسط 
تروريست ها كشته ش��ده بود، در كنار گزارشي 
حاكي از بخش��ودگي جمعي از تروريس��ت هاي 
محكوم ب��ه اعدام چاپ ك��رده بود؛ بقي��ه اعدام 
شده اند. شاه گفت: من شخصاً با آنها كه بخشوده 
ش��ده اند آش��نايي ندارم، ولي بر طبق گزارش ها 
جرائم شان نسبتاً كوچک بوده است. گفتم: خداوند 
طول عمر به شما عطا كند، شما هرگز نخواسته ايد 
حكم مرگ كساني را كه دست شان به خون كسي 
آغش��ته نيس��ت، صادر كنيد. بدون ترديد حكم 
اعدام براي كساني كه فقط به تروريست ها كمک 
كرده اند، حكم بسيار س��ختي است. شاه گفت: با 
وجود اين دادگاه نظامي اي��ن افراد را هم از زمره 
توطئه گران ضدامنيت ملي به حساب مي آورد كه 
مجازاتش��ان جز اعدام چيز ديگري نيست. تذكر 
دادم كه اخالق��اً اين عادالنه نيس��ت، هرچند از 

نظر قانون درست باشد. بسياري از اين مقصرين 
را مي ش��ود با روش هاي به مراتب ساده تري، به 
راه راست هدايت كرد. ش��اه گفت: اميدوارم كه 
زيادي احساس��اتي نش��وي. جواب  دادم: شايد 
هم ش��ده ام ولي حقيقتاً اعتمادي به كساني كه 
مسئول امور امنيتي كشور هستند، ندارم. آنها با 
خودشيريني هاي بيش از اندازه اعليحضرت را هم 

درگير ريختن خون بي گناهان مي كنند.« 
   شنبه، 17 شهريور1352

  خراب�كار دانس�تن هم�ه م�ردم و اعمال 
خشونت عليه آنها همچون ارتشي اشغالگر

توجه به راز نفرت م��ردم به ويژه نس��ل جوان و 
دانش��جويان از كردار پهلوي ها، از جمله مواردي 
اس��ت كه در يادداش��ت نگاري هاي عل��م مورد 
توجه ق��رار گرفته اس��ت. او در اين ب��اره با خود 
مح��اكات دارد و در يكي از اين م��وارد، اينگونه 

نتيجه مي گيرد:
» كنفران��س ام��روز صب��ح در حض��ور ش��اه و 
نخست وزير و وزراي مختلف و اساتيد دانشگاه ها 
افتتاح ش��د. معاونم، دكتر محمد باهري، دستور 
جلس��ه را با يک گ��زارش يک س��اعته ش��روع 
كرد. با اش��اره به رفتار كلي دانش��جويان، اظهار 
داشت كه به رغم دسترس��ي آنها به تعداد زيادي 
بورس هاي تحصيلي و ساير مزايا، به كلي نسبت 
به پيشرفت هاي كشور بي عالقه هستند. نكته اي 
مهم، كه مطمئنم مي توان عل��ت آن را در ندادن 
هرگونه نقش��ي چه در دانش��گاه ها و چه در امور 
سياسي مملكت به آنها جس��ت و جو كرد. قبول 
دارم كه ممكن اس��ت چندتايي بازيچه دس��ت 
دش��منان ما در خارج قرار گرفته باشند، اما اين 
موض��وع به هيچ وج��ه نمي توان��د بي تفاوتي كل 
جامعه دانشجويي را نسبت به ما توجيه كند: باور 
كردني نيست كه همه مردم ايران، از زن و مرد و 
بچه، خرابكار شده باشند. فقط اگر مي توانستيم 
اين مس��ئله را ريش��ه كن كنيم، آن وقت ممكن 
اس��ت بتوانيم واقعاً خودمان را مهم ترين قدرت 
خاورنزديک و ميانه بش��ماريم. اي��ن يک فاجعه 
است كه دولت ما بايد اينقدر مسامحه كار باشد. 

بي تفاوتي آن و گهگاه، تعرضاتش نسبت به مردم 
مرا به ياد رفتاري مي اندازد كه ممكن اس��ت يک 
ارتش اش��غالگر با ملتي شكست خورده در جنگ 
داشته باشد. در كليه سطوح، از انتخابات مجلس 
گرفته تا انتخابات محلي و انجمن ش��هر، دولت 
آزادي را از مردم سلب كرده و اراده خود را تحميل 
كرده و نامزده��اي خ��ود را از صندوق ها بيرون 
مي آورد مثل اينك��ه رأي دهندگان كوچک ترين 
حقي در اين مورد ندارند. حاال كه اين همه مدت 
نسبت به خواس��ته هاي ملت كر  و كور بوده ايم، 
نبايد تعجب كنيم كه ملت هم با همان بي تفاوتي 

نسبت به ما رفتار كند.« 
   پنج شنبه، 5 مهر1352
  8ميليون بيسواد محض!

عل��م در خالل روزنگاش��ت هاي خ��ود، آمارها و 
اخباري تكان دهنده از شرايط وقت جامعه ايران 
ارائه مي دهد. وي در يكي از اين موارد درباره سطح 

بي سوادي در كشور مي گويد:
»ش��رفيابي. افزايش قيمت زياد م��واد غذايي را 
گزارش كردم. قيمت گوشت نسبت به همين چند 
روز پيش40درصد افزايش يافته است. شاه خيلي 
از اين موضوع عصباني ش��د. گفت: چه انتظاري 
داريد؟ گوش��ت كمياب اس��ت، بنابراين قيمتش 
باال مي رود. من پاس��خ دادم:اما چرا كمبود داشته 
باش��يم؟ به عنوان چاكر اعليحضرت وظيفه دارم 
به عرض برس��انم كه مردم ناراضي اند. بدون شک 
عوامل بين الملل��ي تا حدودي مس��ئول افزايش 
قيمت ها هستند، اما تقصير اصلي به گردن دولت 
اس��ت، به خصوص ش��وراي اصناف كه كاري غير 
از سوء اس��تفاده از اختياراتي كه به آن داده شده 
است، ندارد. ش��اه به تندي گفت: مهمل نگوييد، 
ش��ما بيرون گود ايس��تاده ايد و خبر از هيچ چيز 
نداريد. من پاس��خ دادم: بدون شک اعليحضرت 
صحيح مي فرمايند، اما واقعيت اين است كه مردم 
ناراضي اند و به نظر من، اين مي تواند خطر جّدي 
در برداشته باشد. ليكن اعليحضرت آزادند كه هر 
طور صالح مي دانند عمل كنند. سعي نكرد پاسخي 
دهد. سر ش��ام صحبت درباره ريش��ه كن كردن 
بي سوادي بود. به گفته واالحضرت اشرف، به رغم 
اين همه مدارس جديد و ايجاد س��پاه دانش، ولي 
رشد سريع جمعيت براي ما بدين معناست كه ما 
هنوز 8 ميليون شهروند داريم كه حتي نمي توانند 
اسمشان را امضا كنند. با توجه به جّو شرفيابي امروز 
صبح، صالح ديدم كه ساكت بمانم. به هر صورت 
واقعاً نيازي به دخالت من نبود. خواهر شاه مي داند 

چطور مقصودش را بيان كند.« 
  جمعه، 11 � يكشنبه، 20 تير1355

 دروازه ه�اي تم�دن و ناتوان�ي در تأمي�ن 
آب  و  برق پايتخت

ناتواني هيئت حاكمه از ب��رآوردن ابتدايي ترين 
نيازه��اي اجتماع��ي، از ديگر م��وارد قابل رصد 
درخاطرات اس��داهلل علم به ش��مار مي رود. وي 
ناتواني حاكميت در تأمين آب و برق پايتخت را 

اينگونه به قلم آورده است:
»بيش از يک هفته همراه وليعهد در شوروي بودم. 
غير ممكن بود كه آنجا خاطراتي نوشت چون هر 
قدر هم كه قف��ل و رمز كيف دس��تي ام پيچيده 
باشد، عوامل روس��ي مش��كلي در باز كردن آن 
نخواهند داشت. مثل هميشه مردم شوروي تنها 
فكر و ذكرشان كمبود مواد غذايي و مسكن است. 
به كشورشان و ميراث اسالو آن افتخار مي كنند، 
اما به رغم اين همه تبليغات به نظر نمي رسد اعتقاد 
چنداني به كمونيسم داشته باشند. با وجود اين 
فكر كردن درباره همه اين مسائل سفر مرا ضايع 
كرد. در مملكت خودمان ادعا مي كنيم كه ايران را 
به دروازه هاي تمدن بزرگ رسانده ايم، اما مملكت 
دائماً گرفتار قطع برق است و ما حتي نمي توانيم 
آب و ب��رق را در پايتخت تأمين كني��م. لعنت بر 
بي كفايت��ي دولتم��ان. تصمي��م دارم اين دولت 
را ظرف 12ماه آينده تعويض كن��م، نه به خاطر 
جاه طلبي شخصي بلكه به  خاطر اينكه وفاداري ام 

به شاه آن را ضروري مي سازد.« 
اين مقول��ه در روزنگاش��ت مورخ سه ش��نبه، 7 

دي1355 نيز بدين شكل تكرار شده است:
»شرفيابي. ش��اه خيلي سرحال ش��روع كرد اما 
گزارش من حالش را گرفت. اظهار كردم كه دولت 
با پيشنهادات ناپخته و بي معنايش دارد مردم را 
بيش از حد تحمل تحت فشار مي گذارد. به عنوان 
مثال، به دولت مربوط نيس��ت كه دس��تور دهد 
مغازه ها 9 صبح باز كنند و 7 شب ببندند. چرا ما 
بايد از رس��وم اروپايي تقليد كنيم. در ايران زنان 
خانه دار صبح زود به خريد مي روند تا بتوانند براي 
همه اعضاي خانواده ناهار تهيه كنند. اگر مغازه ها 
تا ساعت 9 باز نكنند آن وقت زنان بيچاره فرصت 
انجام كارهايش��ان را ندارند. ش��اه گفت: به من 
گفته اند كه اين اقدام براي كاهش تراكم ترافيک 
اس��ت و از همين حاال هم تأثيرش معلوم ش��ده 
است. در پاس��خ گفتم: فقط الزم است كه انسان 
در خيابان ها رانندگي كند ت��ا ببيند مطلقاً هيچ 
بهبودي حاصل نشده است. يكي از خويشانم براي 
رسيدن به منزل من از مركز شهر سه ساعت در راه 
بود. مردم ديگر تحمل چنين وضعي را ندارند و با 
وجود اين دولت همه مسئوليت ها را بر دوش شاه 
مي گذارد. گفتم: اعليحضرتا، چرا شما بايد تقصير 
را به گردن گيريد؟ شما نبوديد كه دستور داديد 
مغازه داران صبح از دو س��اعت كس��ب و حداقل 
از يک ساعت ديگر از كسبش��ان در شب محروم 
شوند. درس��ت مثل اين اس��ت كه اعليحضرت 
قرباني يک توطئه شده باش��ند. قصد داشتم كه 
مطالب ديگري را نيز مطرح كنم، خاموشي هاي 
بي وقفه برق، كثافت كاري هاي اداري و تحميالت 
غيرعادالنه بر مردم. اما صالح ديدم كه او را بيش 

از حد ناراحت نكنم.«

شايد برخي ناظران سطحي تاريخ بر 
اين باور باشند كه حاكمان بد عمل و 
بدكردار، متوجه عمق پليدي رفتار 
خويش نيستند و تنها با منطق خود 
به پديده ه�اي پيراموني مي نگرند. 
خاطرات عل�م نش�ان مي دهد كه 
اينگونه نيس�ت و آن�ان در خلوت 
خويش و گفت وگوهاي مطرح شده 
در آن، اين نكوهيدگي را مي دانند 
و در مواردي متذكر نيز مي ش�وند


