
   احمدرضا صدري
در ساليان اخير، تحريف تاريخ حاكميت پهلوي ها 
به وي�ژه پهل�وي دوم در دس�تور كار رس�انه هاي 
محور عبري- عربي قرار دارد. منزه نش�ان دادن 
اين حكومت و بري دانستن آن از فساد، با استناد 
به قضاي�اي موه�وم و ني�ز ناديده گرفتن اس�ناد 
واقع�ي در زم�ره روش هاي اي�ن رس�انه ها براي 
رس�يدن به اين ه�دف قلمداد مي ش�ود. در مقال 
پي آمده تالش ش�ده است تا با اس�تناد به پاره اي 
روايت ها و تحليل ها وجود فس�اد سيس�تماتيك 
در دوران س�لطنت پهل�وي دوم بازنمايي ش�ود. 
مس�تندات اين نوش�تار، بر تارنماي پژوهشكده 
تاريخ معاصر ايران وجود دارد. اميد آنكه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

    
   تمركزگرايي پهلويستي، به مثابه اصلي ترين 

كانون فساد
در نخستين فراز از سخن، درباره فساد سيستماتيك 
دوران پهلوي ها بايد به س��اختار حكومتي اين رژيم 
نظري افكند. واقعيت اين است كه سيستم تمركزگرا 
و محاس��به ناپذير اي��ن حكومت، اولي��ن و مهم ترين 
عامل در توليد و اش��اعه فس��اد قلمداد مي ش��ود. در 
اين دوره، درآمد و خرج حكومت در تاريكخانه دربار 
و محافل وابس��ته بدان جمع و تفريق مي شد و نهايتاً 
از درآمدهاي نفتي تنها عناصر و جريانات وابس��ته به 
حاكميت برخوردار مي شدند! زهرا سعيدي، پژوهشگر 

تاريخ معاصر ايران در اين باره مي نويسد:
»ميان فس��اد و س��اختار سياس��ي حكومت، رابطه 
مس��تقيمي وج��ود دارد. ب��ه عبارت��ي ه��ر چه يك 
سيستم سياس��ي از تمركزگرايي سياسي و اقتصادي 
بيشتري برخوردار باشد، امكان فساد در آن حكومت 
افزايش مي ياب��د. بر اين اس��اس مي ت��وان گفت كه 
حكومت پهل��وي نيز بع��د از كودتاي 28 م��رداد، به 
س��مت تمركزگرايي حركت و بس��ياري از نهادهاي 
پراكنده قدرت را س��ركوب يا تعديل ك��رد. مطابق با 
اين روند، دربار س��لطنتي كوش��ش هاي مس��تمري 
را در جهت از ميان بردن وضعي��ت پراكندگي منابع 
قدرت سياس��ي و ايجاد كنترل متمركز بر آنها انجام 
داد. در اي��ن فرآيند، گروه هاي قدرت��ي كه در نتيجه 
فروپاشي س��اخت قدرت مطلقه رضاش��اه آزاد شده 
بودند، يكي پس از ديگري منكوب و منقاد گرديدند. 
تمركزگرايي قدرت در بس��ياري از موارد، با موضوع 
عدم الت��زام حكومت مداران به قانون همراه اس��ت و 
طبيعي است كه در صورت عدم وجود قانون يا كنترل 
قانونمند، فساد افزايش مي يابد. نمود اين موضوع نيز 
در حكومت پهلوي به چش��م مي خورد. بر اين اساس 
بعد از كودتاي 28 مرداد، محمدرضاش��اه و دربار، به 
طور مؤثري در انتخابات مجلس دخالت و با استفاده 
از ش��يوه هاي مختلفي همچون به كارگيري نيروهاي 
امنيتي، تعيين و گزينش داوطلبان مورد نظر و حذف 
نامزدهاي مس��تقل در جريان انتخابات، اعمال نفوذ 
مي كردند!... در كن��ار اين موارد، مي ت��وان به برخي 
از ويژگي ه��اي خ��اص دهه ه��اي 1340 و 1350 از 
جمله افزايش قيمت نفت و سياس��ت هاي اقتصادي 
خاص اين دوره نيز اش��اره كرد. افزايش قيمت نفت، 
قدرت اقتصادي حكومت را باال برد و همين امر، فساد 
اقتصادي و به تبع آن فساد سياسي، نظامي و فرهنگي 
را شدت بخشيد. اولين تبلور فساد در حكومت پهلوي 
را مي توان در دربار و افراد نزديك به شاه مشاهده كرد. 
بر اين اساس نزديكان محمدرضا پهلوي و نيز بسياري 
از مقامات بلندپايه ديواني به انحاي مختلف در فساد 
اشتهار داشتند. در يك نمونه بنا بر خوش بينانه ترين 

برآوردها، در فاصله سال هاي 1352 تا 1355، برخي 
افراد نزديك به شاه اعم از درباريان و دوستان نزديك 
به ش��اه، حداقل يك ميليارد دالر كميس��يون گرفته 
بودند! اي��ن توزيع مازاد اقتص��ادي و تخصيص آن به 
بلندپايگان جامعه ايراني، بخش��ي از ش��الوده مادي 
قدرت ش��اه را تش��كيل مي داد و وفاداري اين افراد و 
وابستگانشان به دولت و شخص شاه را تقويت مي كرد! 
از اين نمونه مي توان به عنوان يكي از مصاديق فساد 
سياسي و اقتصادي نام برد. البته سيستم بانكداري در 
دهه هاي 1340 و 1350 نيز عامل مهمي در افزايش 
فس��اد، به خصوص بخش اقتصادي آن بود، چراكه با 
افزايش قيمت نفت، ش��اه نه تنها انج��ام فعاليت ها و 
طرح هاي اقتصادي و اجتماعي و صنعتي پرس��ود را 
به بخش خصوصي وابسته به خود، از جمله بانكداري 
واگذار نمود، بلكه بانك ه��ا به عاملي جهت تخصيص 
رانت و وام ه��اي كالن به افراد نزدي��ك به حاكميت 
تبديل شدند. البته پرداخت وام، به خودي خود رانت 
محسوب نمي شود، بلكه زماني مي توان از اين عنوان 
استفاده كرد كه وام مزبور با نرخ بهره كمتر از تورم در 
اختيار افراد قرار گيرد، اتفاقي كه در اين دو دهه افتاد 
و باعث شد تا وام گيرندگان با بهره مندي از رانت هاي 
به دست آمده، آن را در مس��ير اميال شخصي يا احراز 
پست هاي سياسي، استفاده نمايند. در اين رابطه و در 
نمونه هاي تخصيص اموال عمومي در امور ش��خصي 
مي توان به اس��ناد به دس��ت آمده از من��زل مهندس 
محسن فروغي، سناتور شاه و عضو فراماسون و فرزند 
محمدعلي فروغي با شركت فرانس��وي ژانسن اشاره 
كرد كه قراردادي به مبلغ 11500000 فرانك براي 

تهيه مبلمان، اثاثي��ه و تزئينات كاخ اش��رف پهلوي 
منعقد نموده بود! يا حبيب اهلل ثابت معروف به پاسال 
كه از طريق نزديك ش��دن به دربار، توانس��ت ثروت 
فراواني را به دس��ت آورد و در چندين مؤسس��ه مالي 
سرمايه گذاري نمايد. پاسال بخش عمده ثروت خود را 
در واردات كاالهاي لوكس و شخصي به كار مي گرفت 
و در شركت ها و مؤسس��ات زيادي، صاحب مقام بود. 
برخي از شركت ها و مؤسس��اتي كه پاسال مالك آنها 
بود يا در آنها سهام داش��ت، عبارتند از: بانك ايران و 
انگليس، بانك ايران و خاورميانه، بانك صنعتي ايران، 
بانك توسعه صنعت و معدن ايران، مؤسسات توليدي 
و تجاري پپس��ي كوال، سيمان مش��هد، پالسكوكار، 
جنرال تاير و راب��ر، ايران فارواگ، س��يكاب و فرانس 
پيك. فس��اد مالي، فس��اد در ديگر بخش ها همچون 
بخش فرهنگ��ي و نظامي را به دنبال داش��ت. از آنجا 
كه تمام بخش هاي يك سيستم سياسي در ارتباط با 
يكديگر هستند، فساد در يك بخش مي تواند به ساير 
بخش ها نيز منتقل شود. بر اين اساس از سال 1340، 
بخش عظيمي از پول هاي كش��ور، صرف جشن هاي 
مختلف شاهنشاهي و زدوبندهاي اقتصادي و سياسي 
شد. همچنين طي اين سال ها فساد در بخش فرهنگي 
افزايش يافت و فحشا به س��بك غربي آن ترويج شد. 
قمارخانه هاي مجهز و وابسته به رژيم، از نوع كازينو، 
شبانه روز دائر و از جمله مراكز صرف پول هاي به دست 
آمده بود ك��ه در نهايت به مجامع معتب��ر از اين نوع، 
در خارج از كش��ور منتقل مي گردي��د. جزيره كيش 
با س��رعت و با صرف ميلياردها دالر به صورت مونت 
كارلوي اي��ران در مي آم��د و براي آن خط��وط ويژه 
هواپيماهاي كنكور در نظر گرفته شده بود. بعضي از 
نمايندگي هاي سياسي ايران در خارج، به مراكز ترويج 

فحشا تبديل گرديده بود!...«. 
   دولت هويدا، متولي موج بزرگ فساد!

افزايش قيمت نف��ت و عدم ش��فافيت در مصرف آن 
بزرگ ترين موج فس��اد در دوران حكومت پهلوي را 
رقم زد! تا جايي كه موجد حساس��يت ش��خص شاه 
نيز شد! كيانا ش��ريعت پارسا، پژوهشگر تاريخ معاصر 
ايران عوامل فس��ادزا در اي��ن دوره را اينگونه ارزيابي 

كرده است:
»به دنبال افزايش بهاي نف��ت در دهه 1970، درآمد 
كش��ور افزايش يافت. اين افزاي��ش درآمد، موجبات 
فس��اد مالي را در كابينه هويدا فراهم ك��رد. در واقع 
س��ال هاي حكومت هوي��دا )حداقل تا اواس��ط دهه 
1350(، ظاهراً دوران خوش رش��د اقتصادي و ثبات 
ظاهري بود كه پ��س از 1973 )1352( درآمد نفت 
ناگهان افزايش چشمگيري يافت و در نتيجه بودجه 
دولت، بسيار باال رفت! عدم مديريت صحيح از جانب 
حكومت و دولت، باعث هدر رفت��ن بخش اعظم اين 
منابع مالي شد. در واقع بخش زيادي از اين درآمدها 
صرف خاندان سلطنتي مي ش��د. بنياد پهلوي، نقش 
زيادي در استفاده اين خاندان از اين سرمايه ها داشت. 
عالوه بر اين مخارج نظامي، همواره بودجه بيش��تري 
را نسبت به خدمات به خود اختصاص مي داد و در اين 
ميان، هويدا سخني از اين مفاسد بر زبان نمي آورد و 
در موارد بسياري هم با آنها همراه مي شد! مطبوعات 
نيز به عنوان يكي از اركان مهم اطالع رس��اني در هر 
حكومت و دولتي، با شديدترين سركوب ها در دوران 
نخست وزيري هويدا مواجه ش��د. تنها روزنامه هايي 
مجوز انتشار دريافت مي كردند كه از حكومت و دولت 
انتقادي نداشته باشند و به گزارش در باب رويدادهاي 
روزانه بپردازند! به هرح��ال در دوره اميرعباس هويدا 
دولت با به كارگيري شيوه هاي مختلف از قبيل: ارعاب، 
حبس، تهديد، ممنوع القلم ك��ردن روزنامه نگاران و 

نظري بر گستره و ابعاد فساد سيستماتيك، در دوره حاكميت پهلوي دوم

جمع و تفريق درآمدهاي نفتي ايران
 در تاريكخانه دربار و محافل وابسته

همچنين با حق السكوت دادن، سردبير گماشتن 
و توقيف روزنامه ها و مجالت، س��ياه ترين دوران 
اختناق فك��ري تاريخ معاصر را ب��ه ارمغان آورد. 
اين سركوب ها و سانسور مطبوعات تا سال 1356 
و اعالم فضاي باز سياسي در دولت آموزگار ادامه 

پيدا كرد...«. 
   ش�اه و تالش براي آوار كردن فس�اد بر 

سر هويدا!
هنگامي كه بهمن فساد بر س��ر كليت حاكميت 
پهلوي فرود مي آمد، ش��اه با تشكيل كميسيون 
شاهنشاهي س��عي كرد تا فس��اد واالحضرت ها، 
واالگهرها و س��اير ابواب جمع��ي نظام خويش را 
به دولت اميرعب��اس هويدا حوالت ده��د! با اين 
همه نفس اين رويكرد، خود اعترافي بر انباش��ت 
فساد گسترده در ميان كارگزاران حكومت و نيز 
دريافت بازخوردهاي آن از جامع��ه بود، چنانكه 
رضا س��رحدي، پژوهش��گر تاريخ معاص��ر ايران 

تحليل كرده است:
»در اواخ��ر دهه 1340 و سراس��ر ده��ه 1350، 
يكي از مؤلفه هاي اختالل در كاركردهاي حياتي 
س��لطنت محمدرضا پهلوي، فساد اقتصادي بود. 
حضور پُررنگ و نظام مند فس��اد و عدم مقبوليت 
قانون در سيستم سلطنت، آرامش را به تشويش 
مب��دل ك��رده ب��ود! در پ��ي سلس��له تظاهرات 
سال هاي 1357- 1356، شاه به ناچار كميسيون 
شاهنشاهي را براي محاكمه مفسدان اقتصادي و 
نجات سيستم سلطنت از تش��ويش، ايجاد كرد. 
اگر ق��دري به عق��ب برگرديم، در ده��ه 1340، 
هنگامي كه هويدا به نخست وزيري رسيد، فساد 
دستگاه حكومت در سطح پايين تري قرار داشت، 
اما ب��ه دنبال افزاي��ش بهاي نف��ت در اواخر دهه 
1340 و ب��ا ورود به دهه 1350 و جاري ش��دن 
سيل دالرهاي نفتي از كش��ورهاي غربي، فساد 
هيئت حاكمه نيز روزافزون شد! فساد رو به رشد، 
قفس��ي براي محمدرضا پهلوي ساخت كه ترس 
از ميله هاي آهني��ن اين قف��س، او را به واكنش 
واداشت. تالش هاي شاه براي خروج از اين قفس، 
نوعي اعتراف ضمني به ش��يوع گسترده عمليات 
خ��الف قانون، ب��راي انجام معامالت و پيش��برد 
مقاصد كسب وكار در آن دوران بود. صدور فرمان 
ش��اه درباره لزوم رعايت موازين اخالقي از طرف 
خاندان سلطنتي و تأسيس كميسيوني مركب از 
سه قاضي، براي شنيدن ش��كاياتي كه از اعضاي 
اين خاندان مي شد، اعتراف ديگري بود بر اينكه 
خويشاوندان شاه، به اموري پرسش برانگيز اشتغال 
داشته اند. واكنش شاه، منجر به سپر بال ساختن 
حلقه پيراموني، در جهت محافظت از خود ش��د. 
افزايش نارضايتي هاي مردمي و انتقادات نسبت به 
فساد مالي، او را در موقعيتي قرار داد كه احساس 
كرد اگر اقدامي نمادين انجام ندهد، موقعيت تاج و 
تختش به خطر خواهد افتاد! در اواخر دولت هويدا 
بود كه جلسات كميسيون شاهنشاهي به رياست 
نصرت اهلل معينيان معاون نخست وزير و سرپرست 
تبليغات و حضور تيمسار حسين فردوست رئيس 
بازرس��ي شاهنش��اهي، تش��كيل و جريان آن از 
تلويزيون پخش مي شد. كارويژه اصلي كميسيون 
شاهنشاهي كمك به ش��اه براي خروج از قفسي 
بود كه فساد مالي رژيم س��لطنت براي او ساخته 
بود. هويدا يكي از هدف هاي مورد عالقه مخالفان 
بود. ش��اه باور داش��ت كه اگر با هوي��دا برخورد 
صورت نگيرد، حمالت مس��تقيماً به ش��خص او 
وارد مي شود! ازاين رو فريدون هويدا پيشنهاد شاه 
به برادرش )اميرعباس هويدا(، مبني بر خروج از 
ايران را كذب محض مي داند و برعكس وقتي كه 
يكي از بستگان هويدا بدون اطالع خود هويدا به 
ش��اه مراجعه مي كند و از او مي خواهد تا هويدا را 
نيز به همراه خود ببرد، شاه كه در آن روزها جز به 
حفظ جان خود و اعض��اي خانواده اش و خروج از 
قفس آهنين نمي انديشيد، به تقاضاي آنان ترتيب 
اثري نداد! محمدرضا پهلوي نه تنها به فكر نجات 
هويدا از چنگال كميس��يون شاهنش��اهي نبود، 
بلكه با پيشنهاد بختيار براي ترتيب يك محاكمه 
نمايشي و اعدام هويدا هم موافقت كرده بود! زيرا 
ساده باورانه مي انديشيد كه با قرباني كردن هويدا 
مردم آرام خواهند ش��د و سلطنت او دوام خواهد 
يافت! روند كميس��يون شاهنش��اهي به گونه اي 
بود ك��ه وزيران يكي يك��ي مي آمدن��د و ايرادات 
كار خ��ود را توضيح مي دادند. اين تصميم ش��اه، 
نسنجيده و جنگي نمادين با واقعيت فساد مالي 
بود، چراكه مبارزه نمادين با فساد مالي و حضور 
مقامات لشكري و كش��وري در اين نمايش اثرات 
نامطلوبي براي مملكت و دستگاه سلطنت داشت. 

در واقع به محاكمه كش��يدن وزرا و مس��ئوالن، 
كارويژه نمادين كميس��يون شاهنشاهي بود كه 
عمده مأموريت آن منحرف كردن افكار عمومي 
از مس��ائل ديگر و به طور ويژه س��هم محمدرضا 
پهلوي در وضعيت ناگوار فس��اد مالي بود. ش��اه 
در جنگ نمادين با واقعيت فس��اد مالي، مقامات 
عالي رتبه را فدا مي كرد تا نارضايتي هاي موجود 
در جامعه را آرام كند. ش��اه نمي خواست مبارزه 
حقيقي با فس��اد را اعم��ال كند، ازاي��ن رو يكي 
از علل عم��ده اي كه انقالب اس��المي را به وجود 
آورد، كميسيون شاهنش��اهي بود! چراكه شاه با 
تشكيل اين كميسيون، اگرچه به دنبال بازنمايي 
مسئوالن به عنوان عامل اصلي فساد در جامعه بود، 
اما با اين كار، بي حيثيتي دولتي را رقم زد كه 13 

سال بر سركار بود...«. 
   عاليخاني: شاه كاري كرد كه هيچ كس در 

هيچ ديوانه خانه اي نمي كند!
خاط��رات و گفته هاي كارگزاران رژيم گذش��ته، 
خود بهترين گواه بر وجود فس��اد سازمان يافته 
اقتصادي در آن سيس��تم اس��ت. س��يد محسن 
موس��وي زاده جزايري، پژوهش��گر تاريخ معاصر 
ايران بخشي از اين اظهارات را به شرح ذيل روايت 

كرده است:
»بررس��ي اقدامات اقتصادي انجام ش��ده در دوره 
پهلوي دوم از ديد كارگزاران اقتصادي رژيم نشان 
مي ده��د در آن زم��ان هرچند به ظاه��ر حكومت 
تالش مي كرد ت��ا با اجراي برنامه ه��اي اقتصادي، 
تحوالت گس��ترده اي در ايران انج��ام دهد، اما در 
عمل فساد گسترده حاكم بر حكومت و بي توجهي 
شاه به نظرات متخصصان و استبداد سياسي سبب 
شد تا بسياري از اين برنامه ها به نتيجه نرسند و بر 
نارضايتي مردم بيفزايند! در مجموع مرور خاطرات 
مسئوالن اقتصادي دوره پهلوي دوم نشان مي دهد 
نابساماني و بي لياقتي در اداره امور و از طرفي نبود 
گوش شنوا براي حل مشكالت، سبب شد ايران در 
دهه 1350 به آتش زير خاكس��تري تبديل ش��ود 
كه س��رانجام اين آتش در س��ال 1356 ش��عله ور 
و به س��رنگوني رژيم ديكتاتوري پهلوي در س��ال 
1357 منجر ش��د. اين واقعيت، مورد ابرام برخي 
كارگزاران رژيم گذشته قرار گرفته است. بر اساس 
گزارش هاي س��اواك، جعفر ش��ريف امامي كه در 
دوران پهلوي، رئيس س��ازمان برنامه، وزير صنايع 
و معادن و رئيس مجلس س��نا بوده است، از اواخر 
1354 در محافل خصوصي از وضعيت كشور انتقاد 
مي كرد. او يك بار گفته بود: من اوضاع را خيلي بد 
مي بينم! تمام مردم در حد انفجار هستند، من كه 
همه چيز را دارم مي بينم، وضع به نحوي اس��ت كه 
ش��خص وقتي به خود مي انديشد، عدم رضايت در 
باطن او مشاهده مي شود!... همچنين شريف امامي 
درباره نفت هم گفته است: وضع را روشن نمي بينم 
و فايده اي ندارد كه 24ميليارد دالر به ما پول دادند، 
20ميليارد آن را پس داديم و حتي به انگلستان وام 
داديم و 4ميليارد بقيه هم به دست عوامل اجرايي 
از بين مي رود و مي خورند! اگر پول نمي دادند بهتر 
بود، الاقل دلمان نمي سوخت!... هوشنگ نهاوندي 
كه مدت��ي وزير آباداني و مس��كن بوده اس��ت، در 
خاطرات خود به گروه بررسي ايران اشاره كرده كه 
قرار بود گزارش هايي از وضعيت كش��ور آماده و به 
ش��اه ارائه كند. او مي گويد: فساد در ميان مأموران 
دولتي و خانواده س��لطنتي، موجب س��لب اعتماد 
مردم به دستگاه شده بود. فقدان ارتباط ميان دولت 
با مردم و تورم باال و اقدامات س��اواك و برنامه هاي 
عمراني نمايشي، وعده هاي دروغ مأموران بلندپايه 
مانند نخس��ت وزير و وزي��ران ب��ر نارضايتي مردم 
افزوده بود، همه اين موارد در گزارش هايي به شاه 
اطالع داده شد، اما در عمل براي حل اين مشكالت 
اقدامي انجام نش��د!... غالمرضا مقدم كه در دوران 
پهلوي دوم معاون وزير بازرگاني و معاون سازمان 
برنامه بوده اس��ت، به مش��كالت اجراي اصالحات 
ارضي اشاره كرده و گفته است: اجراي اين برنامه، 
سبب شد تا كشاورزي ايران نابود شود. به اعتقاد او 
و در نتيجه اصالحات ارضي، قسمت عمده جمعيت 
روستانشين متوجه شهرها ش��د و همين مسئله، 
نارضايتي اجتماعي و سياس��ي را به دنبال آورد. او 
مي گويد: من وقتي اينها را مي ديدم، معتقد ش��دم 
ش��اه در اصالحات ارضي صداقت ندارد!... علينقي 
عاليخان��ي، وزير اقتص��اد )1341 ت��ا 1348( هم 
معتقد اس��ت: بي برنامگي در حوزه اقتصاد، سبب 
شد تا قيمت كاالها در اواسط دهه 1350 افزايش 
زيادي ياب��د و همين مس��ئله ب��ر نارضايتي مردم 
اف��زود. او مي گويد: قيمت ها رفت ب��اال براي اينكه 
درآمدها باال رفت��ه بود، يعني پولي ك��ه توي بازار 
ريخته مي شد، زياد ش��ده بود. بعد هم يك مقدار 
طرح هايي را كه حقش نبود، آن موقع انجام دهند 
اجرا كردن��د، در نتيجه تورم در س��ال 1975 فكر 
مي كنم به بيس��ت وچند درصد رس��يد! سال هاي 
بعد ه��م همين طور بود. بعد از ط��رف ديگر، چون 
قيمت ها باال رفته و شاه ناراحت بود، برداشت و اين 
را جزء اصول انقالب س��فيد گذاشت كه قيمت ها 
نبايد تغيير كند، يعن��ي از آن كارهايي كه در هيچ 
ديوانه خانه اي كسي نمي كند!... همچنين عاليخاني 
در گفت وگويي اشاره كرده است كه شاه به هويدا، 
براي اعطاي امتياز انحصاري واردات برخي كاالها به 
امير هوشنگ دولو )تهيه كننده بساط خوشگذراني 
ش��اه( فش��ار آورده بود. نمونه ديگ��ري از چنين 
دخالت هاي��ي كه عاليخان��ي به آنها اش��اره كرده، 
مسئله ورود مقدار زيادي فيبر به داخل كشور است. 
ورود اين كاال ممنوع شده بود تا توليد فيبر در ايران 
انجام شود، اما وقتي يكي از توليدكنندگان بخش 
خصوصي از اين مس��ئله ش��كايت كرد، معلوم شد 
كه محمودرضا پهلوي ب��ه بهانه احتياج به اين كاال 
در ساخت كاخ ش��خصي اش، مقادير زيادي )هزار 

مترمكعب( فيبر وارد كرده است!...«. 

درباره فساد سيستماتيك دوران 
پهلوي ها، نخس�ت بايد به ساختار 
حكومتي اين رژي�م نظري افكند. 
واقعي�ت اين اس�ت كه سيس�تم 
تمركزگ�را و محاس�به ناپذير اين 
حكومت، اولين و مهم ترين عامل 
در بازتوليد و اشاعه فساد قلمداد 
مي ش�ود. در اي�ن دوره، درآمد و 
خرج حكومت در تاريكخانه دربار 
و محافل وابسته بدان جمع و تفريق 
مي شد و نهايتاً از درآمدهاي نفتي، 
تنها عناص�ر و جريانات وابس�ته 
به حاكميت برخوردار مي ش�دند!
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حاشيه اي بر انتشار يادمان زنده ياد 
استاد شيخ عبداهلل نوراني

در نكوداشت
 احياگر ميراث علمي

   محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، همزمان 
با برگزاري مراس��م 
نكوداشت زنده ياد 
م  س��ال ال حجت ا
والمسلمين استاد 
شيخ عبداهلل نوراني، 
در انجم��ن آث��ار و 
مفاخ��ر فرهنگ��ي 
منتش��ر ش��د. اين 
يادمان شامل گفتارهايي در باب كارنامه علمي آن 
مدرس و نسخه شناس واالقدر است كه در مجموع 
مي تواند مكان��ت علمي وي را ترس��يم كند. دكتر 
مهدي محقق رياس��ت هيئت مديره اين انجمن و 
از دوس��تان آن مرحوم، در ديباچه اي بر اين دفتر 
و در باب خاطرات خود از آن دانش��ي مرد، چنين 

آورده است:
»طي س��ال هاي 1337 تا 1340 كه به پايمردي 
دانشمند خط شناس و هنرشناس، مرحوم سيدجعفر 
سلطان القّرائي، به مديريت دايره كتاب هاي خطي 
كتابخان��ه ملي فرهن��گ منصوب ش��دم، هر چند 
وقت يك بار، طلبه جواني ب��ه ديدنم مي آمد كه از 
س��خنانش پيدا بود او كتاب شناس و نسخه شناس 
است و در مش��هد درس خوانده اس��ت نزد همان 
استاداني كه پيش از او نزد آنان درس خوانده بودم، 
از جمله: ش��يخ محمدتقي اديب نيشابوري، حاج 
ميرزا احمد مدرس يزدي، حاج هاش��م قزويني و 
حاج شيخ محمدكاظم دامغاني و از همان بزرگاني 
كه تهذيب اخ��الق و تزكيه نف��س از آنان آموخته 
بودم، وي نيز متأدب به آداب حسنه و ملكات فاضله 
آنها ش��ده بود، از جمله حاج شيخ مجتبي قزويني 
و ميرزا جوادآقاي تهراني. اي��ن طلبه را عصرها در 
كتابفروشي اس��دي در بهارس��تان و كتابفروشي 
طهوري در همان حوالي مي ديدم. با اين سابقه، انس 
و الفت خاصي ميان ما برقرار شد كه تا زمان رحلت 

ايشان ادامه يافت. اين طلبه جوان حاج شيخ عبداهلل 
نوراني بود كه در مدرسه ميرزا جعفر، واقع در صحن 
كهن آستان قدس رضوي)ع( سكونت داشت و هر 
چند وقت يك بار به ته��ران مي آمد تا با اهل علم و 
استادان آنجا آشنا و از نشر كتب تازه عربي و فارسي 
آگاه شود. طي سال هاي 1344-1347، در دانشگاه 
مك گيل به تدريس علوم عقلي اسالمي پرداختم و 
مقدمات تأسيس شعبه تهران آن مؤسسه را فراهم 
آوردم كه رسماً در سال 1347 افتتاح شد. نخستين 
كس��ي كه براي تحقق اهدافم در تأسيس مؤسسه 
تهران به ياري ام شتافت، ش��يخ عبداهلل نوراني بود 
كه مرا به نشر كتاب قبسات ميرداماد تشويق كرد و 
هنگامي كه مجموعه اي از متون و مقاالت در منطق 
اسالمي را با همكاري پروفسور توشي هيكو ايزوتسو 
فراهم آورديم، مرحوم نوراني چند مقاله باارزش را 
به اين مجموعه تقديم كرد. مرحوم شهيد مرتضي 
مطهري با فراست، استعداد علمي نوراني را دريافته 
بود و بنا به خواسته ايش��ان، نوراني در سال 1347 
از مشهد به تهران نقل مكان كرد و همزمان با سالي 
شد كه پس از سه س��ال تدريس در كانادا به ايران 
برگشته بودم و مؤسس��ه مطالعات اسالمي شعبه 
تهران افتتاح شده بود. نوراني نخست در حسين آباد 
لويزان اقامت گزيد و به ارش��اد، موعظ��ه و امامت 
جماعت آن ناحيه پرداخت. پس از چندي دريافت 
كه اين زندگي، براي او كه مي بايست با كتابخانه ها، 
علما و دانشمندان س��ر و كار داشته باشد، مناسب 
نيست. به تهران آمد و در خانه محقر و مرطوبي، در 
نزديكي ميدان امام حس��ين)ع( ساكن شد. پس از 
آن به خواهش من به آپارتماني روبه روي منزل ما 
انتقال يافت، چنان كه از پنجره، س��يماي او را كه 
هميشه در حال مطالعه و نوش��تن بود، مي ديديم. 
در س��ال 1352 من كه مدير گروه زب��ان و ادبيات 
فارسي دانشگاه تهران بودم، از ايشان خواهش كردم 
چند ساعتي در آن دانش��كده، تدريس كنند و آمد 
و شد ايشان به دانشگاه هم همكاري علمي اي را كه 
ميان من و ايشان بود، اس��توارتر مي ساخت و هم 
استادان و دانشجويان از محضر پربار وي مستفيض 
مي شدند. در بس��ياري از همايش ها، من و نوراني 
با هم بوديم، از جمله هماي��ش حزين الهيجي در 
الهيجان و همايش شيخ فضل اهلل نوري در نور كه 
در همايش اخير مرحوم نوراني س��خنراني مفصل 
و عالمانه اي ايراد كرد. خداون��د باران هاي رحمت 
و مغفرت خود را بر او بريزاند و او را در بهشت برين 

خود جاي دهد...«. 

هنگامي كه بهمن فس�اد بر س�ر كليت 
حاكميت پهل�وي فرود مي آمد، ش�اه با 
تشكيل كميس�يون شاهنشاهي سعي 
كرد تا فس�اد واالحضرت ها، واالگهرها و 
ساير ابواب جمعي نظام خويش را به دولت 
اميرعباس هويدا نخس�ت وزير 13ساله 
خويش حوالت دهد! با اين همه نفس اين 
رويكرد، خود اعترافي بر انباش�ت فساد 
گس�ترده در ميان كارگزاران حكومت و 
نيز دريافت بازخوردهاي آن از جامعه بود!

   زنده ياد حجت االسالم والمسلمين شيخ عبداهلل نوراني


