
  اعمال نفوذ واالحضرت ها
  »بارخاطرات و ماجرا های وکيل در«برگرفته از کتاب 

  ٢۵۴٩شهريور  ٢٨مهرشيد 

آنقدر تبليغ ضد حقيقت آنهم در تمام موارد و شئون شده است که حتا با گذشت سالها و افشای واقعيت ها، اثر آن تبليغات 
  . زايل شدنی نيست

ا در انجام هرکار خالف قانون آزاد و مختارند ومانعی درکارشان نيست، نه به مردم تلقين شده بود که واالحضرت ه
  . ماليات می دهند و نه به امرو نهی قانون اعتنای دارند

   .در رابطه با باور های کاذب مردم موردی به يادم آمد که عرض آن بی مناسبت نيست

ه نکنم آقای جهانبانی هم بودند، شخصی که اورا نمی همان ماه های اولی که به لندن آمده بودم درمحفلی که اگر اشتبا
ای آقا نميدانيد چه اوضاعی بود، کاشت ترياک «: شناختم ضمن صحبت و انتقاد از زمان سلطنت شاهنشاه آريامهر گفت

ممنوع بود اگر يک زارع کرمانی که آبا واجدادش ترياک کار بودند، يک بوته خشخاش می کاشت، به صالبه کشيده می 
اماتمام ترياک های صادراتی ايران بطور قاچاق در هزاران هکتار اراضی واالحضرت غالمرضا در کرمان کاشته شد 

  .ميشد و صادر ميگرديد

من از شنيدن اين سخن خيلی تعجب کردم گفتم تا آنجا که من مطمئن هستم واالحضرت غالمرضا حتا يک متر زمين در 
تان ندارند وهيچگونه فعاليت کشاورزی و يا صنعتی هم در آن مناطق ندارند کرمان ويا بلوچستان وفارس و خوزس ناستا

  کشت ترياک کنند؟؟  چگونه ممکن است درهزاران هکتار اراضی کرمان

  ».ايشان سالها وکيل واالحضرت بوده اند شخص بی اطالعی نيست«دراين ضمن آقای جهانبانی مرا معرفی کرد و گفت 

ت که وکيل از ايشان دفاع می کند همه اهل کرمان ميدانند که ايشان سالهاست که طرف معطل نکرد و گفت معلوم اس
  . کشتزار های وسيع ترياک کاری در کرمان دارد

بود، برخی از افراد چنين تصور می کنند که واالحضرت ها هرکاری که  صحبت برسراعمال نفوذ برای کاری های اداری
  . اداريشان با يک تلفن انجام ميگرفتميخواستند فی الفور انجام می شد وکارهای 

چنين چيزی ابدا حقيقت ندارد، اين چنين تصوری بيشتر جنبه روانی دارد تا حقيقت و چون اين اشخاص از متن قضايا 
  . دور هستند شايد حق داشته باشند چنين تصوری را بنمايند

اگر صحبتی هم . نم خيلی مفصل می شوداگر بخواهم همه مواردی که خالف تصور اين اشخاص را ثابت ميکند عرض ک
  .ميکنم از باب کلی است

اگر واالحضرتی به يک رييس اداره مراجعه می کردند آن رييس اداره فی الفور مطلب را به وزير وزارتخانه ميرساند 
  : وگزارش می کرد اين امر به دو دليل صورت می گرفت

  .رت در تماس است و در نتيجه برای خود ايجاد اعتبار کنديکی اينکه آن کارمند به وزير بفهماند که با واالحض

رميگرفت پس چه بهتر بود که خود آن ديگراينکه چون به اعتبار سلسله مراتب اداری، رييس يا مديرکل درجريان امر قرا
  .رييس مطلب را به اطالع وزير برساند



ضرت هااز وزارت خانه ها بوسيله وزير دربار ويا آز آنجا که طبق دستور صادره ازوزارت دربار کليه تقاضا های واالح
وزراء باستحضار شاهنشاه ايران ميرسيد، لذا وزير مربوطه شخصا ويا بوسيله نخست وزير ويا وزير دربار موضوع را 

براحتی حل و فصل می شد، روی روتينی قرار  مواقع ه يک کار ساده اداری که خيلیجبه عرض ميرساند و درنتي
ی موافقت ميخواست وغالبا چنان مشکالتی روی ميداد که اصل مسئله بکلی منتفی انشاه را برميگرفت که اجازه شاه

  . ميشد

جريانی که عرض شد، درحالی مصداق ميافت که کارمندی که کار به او ارجاع ميشد تا گزارشی برای وزير تهيه کند اهل 
انتظار مادی نبود ولی اگر بود، چون ميدانست که انتظار او از طرف واالحضرت ها برآورده نمی شود چنان مشکل 

د که نرفته به پيش وزير سرنوشت آن را چنان تهيه ميکتراشی ميکرد که بايد از قيد طرح مسئله گذشت و گزارش ر
  . معلوم بود

اما اگر کارمند اهل انتظار مادی نبود، از موقع استفاده کرده و حل پاره ای از مشکالت خودرا ميخواست، مثال فرزندش 
يدا کند و امثال به سربازی نرود، محل خدمت همسرش از شهرستان به تهران منتقل گردد، به فالن پست خالی انتصاب پ

  .آن و درحقيقت انجام کار را گرو تقاضای خود ميگرفت

اين قبيل تقاضاها که دامنه ای نامحدود دارد گاه چنان بظاهر کوچک وپيش پا افتاده است که آن کارمند متقاضی ويا هر 
تا اين طور نبود شخص ديگری می پنداشت که کوچکترين اشاره واالحضرت ها آن کار انجام شدنی است، و چون حقيق

  . واالحضرت  نمی توانست آن کار را انجام بدهد، آن کارمند تصور ميکرد که قصد همراهی با او نيست

من حتا .  کس العمل او را در عدم پيشرفت کار نميتوان مالحظه نکردهرقدر هم که کارمند کارمند خوب و منزهی بود، ع
واالحضرت به معلم فرزند آن کارمند تلفن کند که نمره تجديدی اورا به  به موردی هم رسيدم که کارمندی تقاضا داشت که

  (!) نمره قابل قبول تبديل نمايد 

البته اين تقاضا در مورد پرونده ای نبود که متعلق به واالحضرت باشد متعلق به موکل ديگری بود که آن کارمند 
  .ميدانست من وکيل واالحضرت هستم

که کارمندی از اداره ماليات بر شرکت ها برای رسيدگی به حساب های شرکت توسعه  قبال در اين دفتر عرض کردم
هرچه ميخواهد به او بدهيد ولی بگوييد از «: فرمودند ءاقتصادی مراجعه کرده بود و انتظار مادی داشت و آقای عال

موخته بود، خوب ميدانست که آن مردم محترم، دقيقا مسئله ای که تجربه به من آ» خودتان می دهيد وقراگزلو نميداند
چنانکه در مورد پرونده شرکت تزيين وآقای دکتر . اگر کار در همان مراحل پايين حل نشود، اسباب زحمت خواهد شد

  . افتادم مهدی بوشهری، بعلت کنار نيامدن با آن کارمند، گزارش داد که آن همه به زحمت

ب رجوع بگيرد تا کاراورا راه بياندازد، اگر موردی پيش بيايد که کارمندی که عادت کرد يک چيزی کم يا زياد از اربا
بعلت موقعيت ارباب رجوع چيزی بدست او نرسد، از نظر روانی، آن کارمند تصور می کند که به حق او تجاوز شده است 

  . الجرم در مقام مقاومت برمی آيد و اين مقاومت همان است که دست به مشکل تراشی می زند

يی براحتی برای افراد عادی انجام می شد که يک صدم آنها برای واالحضرت ها انجام ا های اداری کاره در دستگاه
  . شدنی نبود

کارمند ميتواند . بهترين نفوذ در دستگاه های اداری حتا در خارجه، رفاقت، سابقه عمل و راه آمدن با کارمندان است
ادارات را کارمندان می چرخانند نه مديرکل ووزير، . واند آنرا برداردسنگی بياندازد که وزير وحتا تصويبنامه دولت هم نت

د گزارش ميتواند تهيه کند که وزير کارمند گزارشی تهيه می کند که وزير جرات اجازه اقدام آنرا ندارد و همان کارمن
  . جرات عدم امضای آنرا نداشته باشد
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