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رژیــم پهلوی در طــول بیــش از نیم قرن 
فراوانی  خســارت های  ایران،  در  سلطنت 
بــه ملت ایــران تحمیل کرد. فســادهای 
اقتصادی خاندان پهلــوی و در راس آنها 
یز  رضاخــان و محمدرضــا پهلــوی و ن
از سوی  اقتصادی تحمیل شده  طرح های 
امریکا، اقتصاد کشــور را به ورطه نابودی 
کشاند؛ کشــاورزی از بین رفت؛ تولید به 
حداقل رسید؛ صادرات کاهش یافت و به 
بال آن دامنه فقر در کشــور بیشتر شد.  دن
همه این ها نشان دهنده تهی بودن برنامه ها 

و طرح های رژیم بود.
اما در این میان آنچه بیش از همه نشانگر 
"قــدرت پوشــالی" رژیــم پهلــوی بود، 
وابســتگی و ذلت رضاخان و محمدرضا 
در برابر غرب بود. این وابســتگی به قدری 
عمیق بود که آنها مجبور بودند تحقیرهای 

یز تحمل کنند.  امریکا و انگلیس را ن
در ســوی مقابل، درحالی کــه رضاخان و 
محمدرضا پهلوی در برابر غرب به شدت 
تحقیر می شــدند و تابع دســتورات آنها 
بودند، امــا در برابر ملت ایــران با تحکم 
و خشــونت برخورد می کردند. به طوری 
که صفحات تاریــخ مملو از جنایت های 

رژیم پهلوی علیه مردم ایران است.
به فرموده امام خمینی: »در زمان رضاخان 
این قوای انتظامیه همه سرکوب می کردند 
ملــت را. آن روزی کــه قــوای خارجــی 
متفقین هجــوم آوردند به ایــران، همین 
قوای انتظامیه سرانشــان در تهران همچو 

اینها دیباچه که ]به [ ســرحد اینها هجوم آوردند، 
از تهران فرار کردند! این را ما شــاهد بودیم 
که چمدان هاشان را بســتند و از تهران فرار 
کردنــد... مقابلــه ارتــش در مقابل خارج 
این طــور بــود و در مقابل ملــت خودش 
ســرکوبی می کــرد، هــر طــور تعــدی را 
می خواست می کرد... این اساس حکومت 
طاغوتی را تشــکیل می داد که نســبت به 
ملت آن طور کوبنده و نســبت به خارج آن 

ّرار...« طور ف
هرچنــد رژیــم پهلــوی می کوشــید بــا 
بی اعتنایــی و ظلم به مــردم، آنها را نادیده 
بگیرد، اما همین مردم که به شــدت توسط 
رژیم پهلــوی در تنگنا قــرار گرفته بودند، 
همچون سیلی خروشــان، ریشه های رژیم 
پهلوی را خشــکاندند و "پوشــالی" بودن 
یان ثابت  قدرت رژیــم پهلوی را بــر جهان

کردند.
به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی: »...
مگر در مخیله  کسی می گنجید ملِت یک 
کشور تحت ســلطه  آمریکا، اسیِر فرهنگ 
غربی، اقتصاِد بکلی در مشــت دشــمنان 
قدرتمنــد بین المللــی، از لحــاظ نظامی 
بین المللی  حیثیــت  لحــاظ  از  ضعیف، 
منزوی، بلند شــوند علیه همــه  نمادهای 
ِی" مادی، و پرچم اســالم را  "قدرِت پوشــال

بلند کنند در دنیای مادیگری...«
از ایــن رو باید گفــت، پیــروزی انقالب 
نشانگر عظمت  بهمن 1357،  در  اسالمی 
اراده ملت ایران در برابر نیم قرن فساد، ظلم، 

تباهی، ذلت، استبداد و جنایت بود.





8 ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران

با ســیری در برنامه های اقتصادی محمدرضا 

پهلوی می توان به این نتیجه رسید که این برنامه ها 

ضربه ســنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده اند. از 

آنجا که مولفه اصلی ایــن برنامه های اقتصادی، 

استبداد سلطنتی و منافع دربار بود، خسارت های 

جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد شد و علی رغم 

تبلیغات رژیم پهلوی در زمینه دستاوردهای عظیم 

اقتصادی، واقعیت خبر از ناکامی اقتصاد می داد.

اعطای امتیــاز نفت به دول غربــی گواهی بر 

استمرار غارت منابع نفتی بود؛ اصالحات ارضی 

نتیجه ای جز نابودی کشاورزی و هجوم روستائیان 

به شهرها نداشــت؛ اشتباهات مدیریتی صنعت 

را  بیش از پیش به خارج وابســته کرد؛ جشن های 

پرهزینه غارت منافع و ثروت ملی را در پی داشت؛ 

واردات بی رویــه فاصله طبقاتی را بیشــتر کرده و 

نرخ تورم را باال برد و در نهایت خرید تســلیحات 

نظامی کــه با هدف پر کردن جیــب آمریکا و به 

منظور ابزاری برای سرکوب مخالفان داخلی انجام 

شد به وابستگی هرچه بیشتر نیروهای نظامی به 

خارج از کشور انجامید.

    1- واگذاری منابع نفتی به غرب

پــس از اینکــه محمدرضا پهلــوی با کمك 

انگلستان و امریکا توانست با یك کودتای نظامی 

بــار دیگر بر مســند قدرت قرار گیرد، سیاســت 

خارجی ایران با چرخش به ســمت غرب بیش از 

پیــش به امریکا و انگلیس نزدیك شــد و به طور 

کامل تحت تســلط امریکا قرار گرفت. از ســال 

1333 نفتی که به ظاهر ملی شــده بود با قرارداد 

کنسرســیوم عمال از اختیــار ایران خارج شــد. 

براساس این قرارداد تولید، استخراج و عرضه نفت 

ایران برای 25 سال در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت 

که به اعتراف علی امینی معنایی جز غارت منابع 

ملی نداشــت و به هیچ وجه ایده آل نبود.]1[ حتی 

   نگاهی به کارنامه اقتصادی رژیم پهلوی
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اصالحات ارضی و قطعه  قطعه شدن زمین های 

کشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری کارآمد 

به جای ســاختار سابق، بخش 

کشاورزی را با بحران مواجه کرد 

و نرخ بیکاری را بــاال برد. رکود 

بخش های کشــاورزی و صنایع 

بی رویه  رشــد  موجب  ســنتی 

مهاجرت روستائیان به شهرهای 

تشــدید  کــه خود  بزرگ شــد 

بحران های اجتماعی و سیاسی را 

در پی داشت. ورود روستائیان به 

شهرها بر میزان تقاضا به ویژه در 

زمینه محصوالت خوراکی افزود 

و تولیدکنندگان دیروز را بــه مصرف کنندگانی 

تبدیــل کرد که تقاضاهایشــان بیش از پیش به 

رکود کشــاورزی دامن زد. بدیــن ترتیب کمبود 

اقالم غذایی و افزایش هزینه های زندگی نتیجه 

دیگر اصالحات ارضــی بود. به تعبیر کاتوزیان 

»سیاســت کشــاورزی رژیم پهلوی شکستی 

خود انگلیسی ها نیز اعتراف کردند که کنسرسیوم 

حربه ای برای غارت پنهانی نفت ایران بود. به گفته 

دنیس رایت - کاردار سفارت بریتانیا در 

ایران - براساس فرمول کنسرسیوم »ایران 

ظاهرا حاکمیت بر نفــت را در اختیار 

داشــت درحالی که کنتــرل واقعی در 

دست کنسرسیوم بود.«

ایــن واقعیت تلخ که کنسرســیوم از 

ســال 1333 عمال کنترل نفت ایران را 

در اختیار داشــت تنها با وقوع انقالب 

اسالمی آشکار شد. با سقوط محمدرضا 

پهلوی فاجعه ای که کنسرسیوم بر سر 

ایران آورده بود کشــف شده و مشخص 

شد که کنسرسیوم از سال 33 کنترل 90 درصد از 

تولیدات را در اختیار داشته و منافع سرشاری را با 

این طریق از چنگ ایران خارج کرده است.

    2- اصالحــات ارضــی و نابودی بخش 

کشاورزی

جدول شماره 1: تولید چهار محصول پایه در هر هکتار و میزان توسعه آن در طی سال های مختلف

با سقوط محمدرضا 
پهلوی فاجعه ای که 

کنسرسیوم بر سر 
ایران آورده بود کشف 
شده و مشخص شد 

که کنسرسیوم از سال 
33 کنترل 90 درصد 

از تولیدات را در 
اختیار داشته و منافع 

سرشاری را با این 
طریق از چنگ ایران 

خارج کرده است.
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مطلــق و بی عذر و بهانــه« بود زیرا بــا نابودی 

تولیدات کشــاورزی کســری فزاینده ای در مواد 

غذایی به وجود آمد که عالوه بر دامن زدن به تورم، 

این کســری حتی با واردات نیز برطرف نمی شد.

]2[

چنانچه آمار نشان می دهد پس از اصالحات 

به روشنی گویای زوال بازده در بخش کشاورزی 

است.

در پی نابودی بخش کشــاورزی و درحالی که 

محصوالت زراعی پاسخگوی نیاز داخلی نبود، 

حکومت پهلوی به واردات روی آورد به طوری که 

در ســال 1356 هزینه واردات مواد غذایی ایران به 

1780 میلیون دالر رســید. این موضوع در نهایت 

موجــب عدم تعادل در نظــام واردات و صادرات 

کشور شد. براساس بررســی های انجام شده، تا 

سال 1354  میزان واردات محصوالت کشاورزی 

به 9 برابر افزایش پیدا کرده اســت. جدول زیر به 

خوبی نشان می دهد که پس از اصالحات ارضی 

مقدار واردات محصوالت کشــاورزی چقدر از 

مقدار صادرات آن بیشتر شده است.

با مشــاهده جداول باال می توان گفت پس از 

ارضی تولید کاالهای اساســی و پایه مانند گندم، 

برنــج، جو و چای کاهش یافت. همچنین ســهم 

کشــاورزی در تولید ناخالص ملی از 50 درصد در 

سال 1320 به 9 درصد در ســال 1357 تقلیل پیدا 

کرد. جدول شــماره 1 تولید چهار محصول پایه ای 

را در طی ســال های مختلف نشــان می دهد. آمار 

جدول شماره 2: نسبت واردات و صادرات محصوالت کشاورزی از سال 1349 تا 1354

اصالحات ارضی نه تنها کشور به خودکفایی نرسید 

بلکه در زمینه کشــاورزی نیز به کشــوری کامال 

وابسته تبدیل شــد بطوری که در فاصله سال های 

57-56 ایران مجبور به وارد کردن 20 درصد از نیاز 

خود به گندم، 25 درصد جوی مصرفی، 45 درصد 

برنج مصرفی، 80 درصد روغن نباتی مصرفی و 40 

درصد شکر مصرفی شد.]3[

     3- وابستگی صنایع

صنایع مدرنی که مد نظر محمدرضا پهلوی بود 

ساختار ضعیفی داشــته و اغلب بر صنایع مونتاژ 

تکیه داشــت. خصوصیت عمده صنایع، مصرفی 

بودن و وابســتگی آن ها از نظر مواد اولیه، قطعات، 

ماشین آالت، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه 

وارداتــی بودن فنــاوری بود بطوری کــه به حرکت 
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اشــکال مختلف بر ثروت، امــالك و کاخ های 

خــود و اطرافیانش در داخل و خــارج می افزود.

]5[ در راستای غارت ثروت ملی در سال 1337 

سازمانی اقتصادی تحت عنوان »بنیاد پهلوی« 

تأسیس شد.

این بنیاد که با استفاده از موقعیت خود منابع 

مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی می کرد به 

عنوان یك خزانه مالی مطمئن بخشی از امالك 

و دارایی های خاندان پهلوی بود که 

تقریبا در همه زوایای اقتصاد کشور 

نفوذ داشت. به عنوان مثال در سال 

56 این بنیاد در 207 شرکت سهام 

داشت. به نوشــته نیویورك تایمز: 

»این بنیاد به ظاهر خیریه در ســه 

راه مورد استفاده قرار می گرفت: به 

عنوان یك منبع مالی برای خانواده 

سلطنتی، وســیله ای برای نفوذ در 

بخش های کلیدی اقتصاد و راهی 

بــرای پــاداش دادن به پشــتیبانان 

رژیم.«]6[

از سوی دیگر محمدرضا پهلوی 

و دربارش با مســافرت های پرخــرج به داخل و 

خارج از کشــور هزینه های سرســام آوری را به 

بودجه کشــور تحمیل می کردند. در سال 1348 

که درآمد عمومی ایران حــدود یك میلیارد دالر 

بوده است، محمدرضا پهلوی دویست هزار دالر 

خرج یك مسافرت به امریکا کرد و با گران شدن 

نفت در دهه پنجاه، هزینه این مســافرت ها به 

ده ها برابــر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یك 

سفر اشرف پهلوی به امریکا در سال 1356، نیم 

چنانچه آمار نشان 
می دهد پس از 

اصالحات ارضی 
تولید کاالهای 

اساسی و پایه مانند 
گندم، برنج، جو و 

چای کاهش یافت. 
همچنین سهم 

کشاورزی در تولید 
ناخالص ملی از 50 
درصد در سال 1320 
به 9 درصد در سال 

1357 تقلیل پیدا کرد.

درآمــدن چرخ صنایع با نیاز کشــور به واردات گره 

خورد؛ بدین ترتیب صنایع وابسته نه تنها کمکی 

به خودکفایی نکرد بلکه خود پیشاهنگ وابستگی 

اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای 

خارجی رساند.

 از طرف دیگر صنایع سنتی، رها شد و حمایتی 

از آن صورت نگرفت. اصلی ترین نتیجه حمایت 

رژیم پهلــوی از صنعت وابســته، زوال تدریجی 

صنایــع داخلی بود. از ســوی دیگر 

آشــکارترین ضعف صنعــت ایران 

وابســتگی به نفت و عــدم افزایش 

با  مقابله  بــرای  صادرات صنعتــی 

نیازمندی های ارزی در دوران کاهش 

درآمد نفتی بود. عالوه بر این، صنایع 

جدیــد هیچ عایداتی بــرای اقتصاد 

ایران نداشــته و به شــدت سرمایه بر 

بودند؛ مضافًا اینکه در کارخانه های 

مــدرن تنهــا 6 درصد نیــروی کار 

صنعتی مشــغول بودند]4[ ؛ لذا این 

صنعــت تصنعی بــوده و کمکی به 

اقتصاد کشور و رفع بیکاری نکرد.

    4- غارت منابع و ثروت ملی ایران

در ســال های پایانــی رژیم پهلوی بــا افزایش 

قیمــت نفــت، درآمد حاصــل از فــروش نفت 

پشتوانه ای برای طرح های تجملی و غیراقتصادی 

دربار محسوب می شد. عالوه بر این شرکت ملی 

نفت بــه صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ کالنی 

به حســاب شــخصی محمدرضا پهلوی واریز 

می کرد. با جهش سرســام آور قیمت نفت، شاه به 
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میلیــون دالر هزینه به بیت المال تحمیل شــد. 

فدا کــردن ثروت ملی در تاجگــذاری دیرهنگام 

در سال 1347، برگزاری جشنی پرهزینه به بهانه 

موهوم 2500 سال پادشاهی ایران در سال 1350 و 

تفنن های ساالنه فرح در شیراز با نام جشن هنر را 

نیز باید به موارد فوق افزود.]7[

ســاله   2500 جشــن های  اســت  گفتنــی 

شاهنشاهی که بیش از سیصد میلیون دالر هزینه 

دربرداشــت  و با ولخرجی هــا و اتالف بی حد و 

حصر سرمایه های ملی کشور همراه بود، درحالی 

انجام می شد که بیش از نیمی از جمعیت کشور 

در روســتاها و حومه شــهرهای بــزرگ در فقر و 

فالکت و تنگدستی به ســر می بردند و در اکثر 

شهرها و روستاهای کشور، اثری از وسایل اولیه و 

مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی 

ساده برای عامه مردم وجود نداشت.

   5- واردات بی رویه و بدون برنامه

در سال های آغازین دهه 50، قیمت هر بشکه 

نفت ایــران در بازارهای بین المللی با جهشــی 

بی سابقه، از سه دالر به 20 دالر رسید. نفت برای 

اقتصاد ایران در ســال 1349 بیش از یك میلیارد 

دالر عایدی داشت که این رقم در سال 1351 به 5/6 

میلیارد دالر افزایش یافت و در جریان وقوع شوك اول 

نفتی، این درآمد با جهشی بی سابقه، به مرز 18/5 

میلیارد دالر رسید.

از ایــن دوران به بعد بود که فــروش نفت، بطور 

متوســط بیش از 54 درصد مخارج کشور را تأمین 

کرد. در طول این ســال ها، واردات به شدت افزایش 

یافت، نقدینگی به شــکل بی سابقه ای رشد کرد و 

اقتصاد ایران به شکل نگران کننده ای به درآمدهای 

نفتی وابســتگی پیدا کرد. تزریق درآمدهای نفتی 

باعث رشــد نقدینگی و پایه پولی شــد و بر میزان 

تقاضای انواع کاالها افزود.

متعاقب افزایش تقاضا، رژیــم پهلوی اقدام به 

واردات کاالهــای خارجــی کرد. ورود سیل آســای 

کاالهای وارداتی، از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل ونقل 

و انبارهای موجــود خارج بود. کمبود مواد و نیروی 

کار هزینــه تولید را چند برابر کــرد و تقاضا برای 

خوراك و مسکن به شــدت افزایش یافت. از سوی 

دیگر واردات کاالهای خارجی، صنایع را نابود کرد. 

همــه این عوامل در کنار تورم وارداتی، موجب تورم 

بی ســابقه ای در اقتصاد ایران شد و صاحبان درآمد 

ثابت را زیر فشــار قــرار داد. بدیــن ترتیب تزریق 

جدول شماره 3: درصد ترکیب صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی در سال های مختلف
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درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور عالوه بر اینکه 

به مصرف گرایی جامعــه انجامید، نرخ تورم را 

تــا 40 درصد باال برده و به تشــدید اختالفات 

طبقاتی دامن زد.]8[

با افزایش قیمت نفت 

در بازارهای جهانی، 

صادرات غیرنفتی از 

23 درصد در سال 

1341 به 15 درصد 

در سال 1351 رسید؛ 

در سال 56 وضع 

بسیار وخیم تر شد به 

گونه ای که صادرات 

غیرنفتی تنها 2 درصد 

از کل صادرات ایران 

را به خود اختصاص 

می داد. 

در نتیجــه اعمــال تعرفه های گمرکــی پایین، 

کاالهــای خارجی به وفور و با قیمت 

بســیار نازل در بازار یافت می شــد. 

این سیاســت اقتصادی نامناســب، 

تولیدات  تضعیــف  جــز  نتیجه ای 

داخلــی، افزایش وابســتگی اقتصاد 

کشور به قدرت های صنعتی و تامین 

بازار برای آنان نداشت.

  6- نابودی صادرات غیر نفتی

براســاس آنچه آمار نشان می دهد 

می توان گفت طرح هــای صنعتی و 

اصالحــات محمدرضــا پهلوی در 

بخش کشــاورزی هرگز نتوانســت 

صادرات غیرنفتی کشور را سروسامان 

بدهد. چنانچه در جــدول و نمودار 

غیرنفتی تنها 2 درصد از کل صادرات ایران را به 

خود اختصاص مــی داد. در این بین 

نابودی کشاورزی به دنبال اصالحات 

ارضی تاثیر بسزایی در رشد واردات و 

کاهش صادرات غیرنفتی داشت.

  7- رشد مصرف گرایی

به دنبال جهش قیمت نفت، واردات 

به نحو بی سابقه ای باال رفت. افزایش 

بی رویه واردات موجب تغییر الگوی 

مصــرف مردم و رشــد مصرف گرایی 

در قشــرهای باالی جامعه شــد. این 

درحالی بود که بر اســاس آمار بانك 

جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 

1356 زیر خط فقر بودند و 44 درصد 

از ســوءتغذیه رنــج می بردند. مردم 

]9[ واردات بی حســاب دارو و مــواد 

   نمودار شماره 1: درصد ترکیب صادرات نفتی و غیر نفتی

زیر مشــاهده می شــود با افزایش قیمت نفت در 

بازارهای جهانی، صادرات غیرنفتی از 23 درصد در 

سال 1341 به 15 درصد در سال 1351 رسید؛ در سال 

56 وضع بسیار وخیم تر شد به گونه ای که صادرات 
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آریشی و کاالهای تجملی، عالوه بر اینکه عادت 

به مصرف گرایی را در قشــر مرفــه جامعه افزایش 

داد هزینه های ارزی قابل توجهی را نیز به کشــور 

تحمیل کرد.]10[

به عــالوه تغییر الگوی مصــرف و عادت دادن 

مردم به اســتفاده از کاالهایی کــه امکان تولید آن 

در کشــور نبود، اقتصاد و فرهنگ ایران را به غرب 

وابسته تر کرد. بررسی مجموع هزینه های مصرفی 

خانوارهای ایرانی از ســال 1338 تا 1356 نشانگر 

رشد 15 برابری این گونه هزینه ها است.

  8- افزایش سرسام آور خریدهای نظامی

محمدرضــا پهلوی بــه  علت جنــون خرید 

تسلیحات نظامی با استفاده از درآمدهای هنگفت 

نفت، سیل اســلحه های خریداری شده از غرب 

به ویژه امریکا را وارد ایران کرد که خود وابســتگی 

بیشتر نیروهای نظامی به امریکا را به دنبال داشت. 

نتیجه مستقیم این امر سرازیر شدن دالرهای نفتی 

به امریکا و به هدر رفتن درآمدهای کالن ایران که 

می توانست صرف امور زیربنایی شود بود.]11[

براســاس اطالعات موجود طی سال های 1974 تا 

1978 ایران به عنوان اولین خریدار خارجی تسلیحات 

نظامی امریکا مطرح شد. هزینه های نظامی، بخش 

بزرگی از بودجه کل دولت را به خود اختصاص داد. به 

این ترتیب عدم خودکفایی ایران در بخش تسلیحات 

نظامــی باعث هدر رفتن بخــش عظیمی از بودجه 

کشور می شد.

در مــوارد بســیاری محمدرضا پهلــوی پیش از 

دریافت تســلیحات نظامی و حتــی پیش از تولید 

این محصوالت توسط امریکا اقدام به پیش پرداخت 

مبلــغ آن می کرد. به عنــوان نمونه در ســال 1975 

میــالدی، محمدرضا پهلوی ســفارش خرید 160 

فرونــد جنگنــده بمب افکــن اف 16 را بــا بهایی 

نزدیك به 26 میلیارد دالر برای هر فروند به شــرکت 

نورثروپ می پردازد. بخشــی از این هزینه به شرکت 

نورثروپ پیش پرداخت می شود تا این شرکت آخرین 

تحقیقات خود را برای تکمیل این هواپیمای جدید 

انجام دهد. عــالوه بر این، محمدرضــا پهلوی در 

نمــودار     

شــماره 2: خریدهای 

تســلیحاتی ایــران از 

ســال های  در  آمریکا 

براساس   1970-1977

درصد
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در بخش صنعت، ســطح باالی بیکاری، سطح 

پایین بهره وری، نابودی زیرساخت های اقتصادی، 

ایجاد تأسیســات نظامی وابسته و ناکارآمد، رشد 

مصرف گرایی، توزیــع ناعادالنه درآمدهای ملی، 

افزایش نرخ تورم و تشدید فاصله طبقاتی، نتیجه 

سیاست های اقتصادی اشتباه محمدرضا پهلوی 

بود.

نامه ای به وزارت دفاع امریکا آمادگی خود را برای 

خرید 250 فروند هواپیمای اف 18 که پیش بینی 

می شــد در ســال 1982 تولید شــود اعالم کرد. 

میل عجیب محمدرضــا پهلوی در پیش خرید 

تســلیحات نظامی حتی تعجب امریکاییان را 

نیز برانگیخت تا جایی که یکی از متخصصان 

پنتاگون متعجبانه اعالم کــرد که »با ظهور هر 

نســل نوینی از تجهیــزات، تمایل محمدرضا 

پهلوی برای خرید آن ها بیشتر می شود.«]12[

براســاس اطالعاتــی که در نمودار شــماره 2 

آمده است، ایران در فهرست کشورهای خریدار 

تســلیحات نظامی امریکا جایگاه نخســت را 

دارد. براســاس آمار و ارقام این نمودار که توسط 

وزارت دفاع امریکا تهیه شــده است خریدهای 

تســلیحاتی ایران از امریکا در سال های 1978-

1974، بیش از بیســت میلیارد دالر بوده است. 

برخی از منابع غیررســمی حتی این مقدار را تا 

بیــش از 30 میلیارد دالر نیز بــرآورد کرده اند. در 

ایــن میان صنایع امریکایی بیشــترین ســود را 

از ســفارش های ایران می بردنــد زیرا خریدهای 

محمدرضا پهلوی بین یك چهــارم تا نیمی از 

صادرات آنان را شامل می شد.]13[

به عقیده بســیاری از نظریه پردازان سه عامل 

استبداد، فســاد سیاســی و اداری و دخیل بودن 

مالحظات سیاســی و رویاهای بلندپروازانه در 

برنامه های اقتصادی از جمله عوامل موثر در عدم 

تحقق توسعه اقتصادی در دوران پهلوی دوم بود.

]14[  می توان گفت تك محصولی شدن اقتصاد 

و وابستگی به صادرات نفتی، نابودی کشاورزی و 

رشد مهاجرت از روستا به شهر، افزایش وابستگی 

   پی نوشت ها:

]1[. کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاســی 

ایران، تهران: نشر مرکز، ص 247.

]2[. همان، ص 358.

]3[. ملــك محمدی، حمیدرضا، از توســعه 

لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، صص 48-52.

]4[. کاتوزیان، پیشین، اقتصاد سیاسی ایران، 

تهران: نشر مرکز ، ص 330.

]5[. گراهام، رابرت ، ایران سراب قدرت، تهران: 

سحاب کتاب، صص 190-195.

]6[. عباسی، ابراهیم ، دولت پهلوی و توسعه 

اقتصادی، تهران: مرکز اســناد انقالب اسالمی، 

ص 200.

]7[. کاتوزیان، پیشین ، ص 312  



بررســی عقب ماندگی های رژیم پهلــوی در طول بیش 

از نیم قــرن حکمرانی رضاخان و پســرش محمدرضا؛  با 

جمعیت محدود ایران شرایطی را فراهم می کند تا محققان 

به بررسی عقب ماندگی های ایران در عصر پهلوی بپردازند 

که چطور می توان کشوری در اوج وابستگی به ابرقدرت ها؛  

مردمش از ضروریات اولیه زندگی معیشتی بی بهره باشند.

"سولیوان" ســفیر وقت امریکا در ایران در خاطرات خود 

درباره نشــانه های تفکر وابســتگی پهلوی می نویســد: 

»شــاه خود کم و  بیش به مشــکالت واقف بود و به همین 

جهت می خواســت با صرف هزینه های گزاف و پرداخت 

حقوق های کالن، متخصصین و تکنســین های خارجی را 

برای احداث و راه اندازی این صنایع بکار بگیرد.«]1[

این تنها گوشه ای از خاطرات سفیر امریکا است که خود 

گویای نهادینه شــدن تفکر وابستگی در شخص اول رژیم 

پهلوی است؛ تفکری که ســال های سال عقب ماندگی را 

برای مردم ایران به دنبال داشت. 

از سوی دیگر این وابســتگی تا آنجایی است که سکان 

اداره کشور در دستان امریکا و انگلیس قرار دارد و شخص 

رضاخــان و محمدرضا پهلوی شــدیدا تحت تســلط دو 

ابرقدرت غربی هستند. با این شرایط، گذری در تاریخ نشان 

می دهد که برنامه های محمدرضا پهلوی با وجود همراهی 

ابرقدرت های جهانی، نه تنها نتوانست به پیشرفت و توسعه 

ختم شــود بلکه ره آوردی جز "عقب ماندگی " برای ایران به 

ارمغان نداشت. از همین رو این نوشتار به دنبال آنست تا با 

بررســی اجمالی وضعیت پنج حوزه حیاتی و مهم آموزش 

، بهداشــت و درمــان ، صنعت ، عمران و کشــاورزی، به 

شاخصی از میزان عقب ماندگی رژیم پهلوی دست یابد.

بررسی میزان عقب ماندگی رژیم پهلوی
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  1- وضعیــت نظام آموزشــی در رژیم 

پهلوی

 

در راســتای مدرنیزه کردن ایران توسط رضاخان، 

نظام نوین آموزشــی در اوائل رژیم پهلوی توســط 

فرانسوی ها  که در رقابت با آلمان ها بودند، 

پایه گذاری شــد. ســاخت مدارسی مانند 

"ســن ژوزف"، "ژاندارك" و "فرانکو پرسان" که 

عمدتاً  با اســامی فرانسوی بودند گام هایی 

برای حضور مستشاران فرهنگی فرانسه در 

ایران بود. در ســال های نخستین حکومت 

رضاخــان، ضعــف بیــش از حــد نظام 

آموزشــی بود تا آنجایی کــه کمبود نیروی 

انسانی متخصص موجب شد تا مجلس 

در فروردین 1307 قانون استخدام دو معلم 

آلمانی برای اســتان فــارس را به تصویب 

برساند. ]2[  

همه جانبــه  کمك هــای  علی رغــم 

کشورهای غربی به رژیم پهلوی در مسائل 

آموزشــی ، وضعیت ســواد و روند علمی 

کشور نتوانست خواسته ها و نیازهای مردم 

را بــرآورده کند. براســاس آماری که از ســوی رژیم 

پهلوی منتشر شده است تعداد با سوادان کل کشور 

در سال 1345 از بین بیست و پنج میلیون نفر حدود 

5/5 میلیون نفر بود.

 همچنیــن درصد بی ســوادی در کل کشــور در 

ســال 1355 معادل 52/5 درصد  و در مورد مناطق 

روســتایی در حــدود 70 درصــد بوده 

است، در حالیکه درصد باسوادی طی 

این دهه دو برابر شد اما به تعداد مطلق 

بی سوادان اضافه شد و این نشانگر آن 

است که رشد ساالنه  آموزش متناسب 

با رشد جمعیت نبوده است. 

شــاخص دیگر در این حوزه عدالت 

آموزشــی اســت. درحالی که شــعار 

تساوی حقوق زن و مرد سرداده می شد، 

آمــار نســبت باســوادی بــه تفکیك 

جنســیت، کامــال نشــانگر تبعیض 

جنســیتی بود. به طوری که، اختالف 

نسبت باســوادی بین مردان  و زنان در 

ســال 1335، 14/4 درصــد بود که این 

نسبت در سال 45 به 22/2 درصد و در 

ســال 55 به 23/4 درصد افزایش پیدا 

درحالی که شعار 
تساوی حقوق 

زن و مرد سرداده 
می شد، آمار نسبت 
باسوادی به تفکیك 

جنسیت، کامال 
نشانگر تبعیض 
جنسیتی بود. به 

طوری که، اختالف 
نسبت باسوادی 

بین مردان  و زنان 
در سال 1335، 

14/4 درصد بود 
که این نسبت در 

سال 45 به 22/2 
درصد و در سال 

55 به 23/4 درصد 
افزایش پیدا کرد.

1355 1345 1335 سال

58/9 40/1 22/4 مرد

35/5 17/9 8 زن

23/4 22/2 14/4 نسبت تبعیض جنسیتی

نســبت  اختــالف    

باســوادی بین مــردان و زنان 

زمینه  در  جنسیتی  )تبعیض 

آمــوزش( از ســال 1335 تا 

1355
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کرد.

از ســوی دیگر درصد نقض عدالت آموزشی 

از نظر پراکندگی جغرافیایی باعث شــد نسبت 

باســوادی بین جمعیت های شهری و روستایی 

که در ســال 1335 معادل 28/5 درصد بود؛ در 

سال 1355 به 35 درصد افزایش یابد. ]3[

این آمار در حالی گزارش می شــود که مالك 

ارزیابی باسوادی در رژیم پهلوی فقط منوط به 

"خواندن و نوشــتن" فارسی است و رژیم پهلوی 

حتی موفق نشــده بود شرایطی را فراهم کند که 

بیش از 50 درصد از مردم ایران بتوانند سوادی در 

حد "خواندن و نوشتن" داشته باشند.

 

  2- میزان عقب ماندگی رژیم پهلوی 

در حوزه بهداشت و درمان

 

علی رغم راه اندازی ســپاه بهداشت که یکی 

از محورهای اصلی "انقالب ســفید" بود، حوزه 

سالمت در آن زمان دچار بحران ها و کمبودهای 

مختلفی بود؛ به طــوری که اندك  حمایت های 

صــورت گرفته در این بخــش مربوط به مناطق 

شهری می شد و روستاها و شهرهای کوچك تر 

امکاناتی نداشــتند. آمارهای موجود به روشــنی 

گویــای وضعیت بهداشــت و درمــان در دوران 

پهلوی است.

باال بودن آمار مــرگ و میر نوزادان حتی در دهه  

چهل که شعار پیشرفت کشــور سر داده می شد 

نمونه خوبی برای ســنجش میزان عقب ماندگی 

رژیم پهلوی است؛ در سال 1346 به دلیل فقدان 

امکانات و تجهیــزات درمانــی الزم، از هر هزار 

کودك بین یك روزه تا یك ساله، 160 نفرشان تلف 

می شدند. ]4[

تعداد پزشــکان موجود در کشور اعم از پزشك 

عمومی و متخصص رشــته های مختلف در سال 

1357 حدود 14 هزار نفر بود، این در حالی اســت 

کــه  بخش قابــل توجهی از این رقم هم شــامل 

پزشکان خارجی و بیگانه می شد. با این حساب٬ 

باز هم به ازای هر ده هزار نفر حدود 3/9 پزشــك 

وجود داشت . ]5[

همچنیــن در اواخر رژیم پهلــوی حدود 558 

مؤسسه درمانی با 57927 تخت در سطح کشور 

وجود داشــت که براساس جمعیت کشور به ازای 

هر هزار نفــر ایرانی فقط 1/53 تخت موجود بود. 

 :1 شــماره  نمــودار    

اختالف نســبت باسوادی بین 

مردان و زنان )تبعیض جنسیتی 

در زمینه آموزش( از سال 1335 

تا 1355
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این در حالی است که در سال 1355 در کشورهای 

الجزایر، مصر و ترکیه به ازای هر هزار نفر جمعیت 

به ترتیب 2/63 ،2/13 ، 2/19 تخت وجود داشت 

و همین نسبت در کشور لهستان 7/75 بود. ]6[

 در ســال 1356 عقب ماندگی حوزه بهداشت و 

درمان کشور به جایی رسید که ایران در خاورمیانه 

بدترین نســبت پزشك- بیمار، باالترین نرخ مرگ 

و میر نوزادان و اطفال و پایین ترین نســبت تخت 

بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است.  

عالوه بــر موضوعــات مربوط به بهداشــت و 

درمان، رژیم پهلــوی در زمینه بحــران امنیت 

غذایی نیز نتوانست خواسته های مردم را تأمین 

کند؛ چنانچه طبق آمار، 64 درصد شهرنشینان 

در ســال 1351 تا 1352 دچار سوءتغذیه بودند و 

حتی 25 درصد آنان وضع تغذیه شــان بسیار بد 

بود. ]7[

  3- وضعیــت بخش کشــاورزی در 

دوران پهلوی

 

با اجرای اصالحات ارضی دیکته شــده توسط 

غربی هــا، اوضاع کشــاورزی ایــران روز به روز 

وخیم تر می شد. با مهاجرت روستائیان به شهرها 

برای کســب موقعیت شــغلی جدید ، تولیدات 

کشــاورزی به شــدت کاهش یافت و توسعه  به 

اصطالح صنعتی مــورد نظر محمدرضا پهلوی، 

کشاورزی را به ورطه  نابودی کشاند. به طوری که 

نسبت شاغلین بخش کشاورزی از 65 درصد در 

سال 1334 به 33 درصد در سال 1354 رسید. ]8[

از سوی دیگر، نابودی کشاورزی خود باعث 

افزایش واردات مواد غذایی شد؛ "سولیوان" سفیر 

وقت آمریــکا در تهران در این رابطه می گوید : 

»به علت کاهش تولیدات کشاورزی  و افزایش 

مصرف داخلی، قســمتی از درآمد نفتی صرف 

واردات مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی و 

عرضــه  آن در بازارهای داخلــی می گردید.« او 

در جای دیگر اشــاره دارد که ایران در آن سال ها 

بزرگترین واردکننده  برنج آمریکایی بود و تأمین 

  نمــودار شــماره 

2: نســبت تعداد تخت 

به بیمار در ســال 55 به 

ازای هر 1000 نفر
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مواد غذایی آن از کشــورهایی مثل اســترالیا و 

زالندنو  و چند کشــور اروپای شــرقی صورت 

می گرفت . ]9[

در سال 1349 واردات مواد غذایی 111 میلیون 

دالر بــود که با افزایش قیمت نفت و بکارگیری 

سیاســت  درهای باز در ســال 1356 به 1780 

میلیون دالر رســید. واردات گندم از 

785 هزار تن در ســال 1352 به 4/1 

میلیــون تن در ســال 1354 افزایش 

پیدا کــرد. در همیــن دوران واردات 

برنــج از 12 هزار بــه 306 هزار تن 

افزایش یافت.

اوج عقب ماندگــی و وابســتگی 

محمدرضــا پهلوی به حدی بود که 

با این حجم عظیم واردات طبق آمار 

رســمی در ســال 1356 دولت ایران 

فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم 

خود را برای 33 روز داشت و مجبور 

بود باقــی مواد غذایی مــورد نیاز را 

از خارج وارد کند ؛ برای مثال مرغ از فرانســه،  

تخم مرغ از اســرائیل، ســیب از لبنان و پنیر از 

دانمارك وارد می شد. ]10[

 

  4- وضعیت رژیــم پهلوی در حوزه 

صنعت

 محمدرضا پهلوی که در رویای رســیدن به 

"تمدن بزرگ" به ســر می برد با تقلید از غرب و 

بدون توجه به زیرســاخت ها و نیروی انسانی 

الزم، توســعه  صنعتی را در دستور کار قرار داد. 

عقب ماندگی کشور در دوره پهلوی نتیجه همین 

وابستگی صنعتی  بود به شکلی که تأسیس و اداره   

صنایع ایران به بیگانگان تعلق داشت. برای نمونه 

می توان به تأســیس اداره بــرق در تهران با کمك 

بلژیکی ها، واگذاری اکتشــاف و استخراج برخی 

معادن به شرکت های هلندی، اختیارات آلمان ها 

در صنایع نساجی، احداث خطوط 

آمریکایی هــا،  توســط  راه آهــن 

تشــکیل اداره جنگلبانی توســط 

اتریشــی ها و تأســیس کارخانــه 

از  شــرکت هایی  توسط  قندسازی 

کرد.  اشاره  چکســلواکی  و  آلمان 

]11[

توســعه  صنعتی کــه ابتدای آن 

وابستگی و انتهایش عقب ماندگی 

بود با تکیه بر صنایع مونتاژ وابسته 

و صنایع سرمایه بر و نیروی انسانی 

خارجی نــه تنها نتیجــه  ای در بر 

نداشت بلکه باعث افزایش واردات 

کاالی صنعتی در اواخر عمر رژیم پهلوی شد.

صنایع مونتاژ یکــی از مهم ترین عواملی بود 

که در توســعه  صنعتی بدون زیرساخت؛ چرخه  

وابســتگی و عقب ماندگی را کامل می کرد. نیاز 

به متخصص خارجی از یك طرف و واردات مواد 

اولیه  کارخانه های مونتاژ از طرف دیگر نتیجه ای 

جز وابستگی به امپریالیسم برای صنعت ایران در 

بر نداشت. برای مثال با رکود اقتصادی که در سال 

1970 به بعد گریبان گیــر صنعت اتومبیل غرب 

شــده بود رژیم پهلوی از یك سو با کاهش تولید 

در سال 1356 
عقب ماندگی حوزه 

بهداشت و درمان 
کشور به جایی 

رسید که ایران در 
خاورمیانه بدترین 

نسبت پزشك- بیمار، 
باالترین نرخ مرگ و 
میر نوزادان و اطفال 
و پایین ترین نسبت 
تخت بیمارستان به 
جمعیت را دارا بوده 

است.
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و افزایش قیمت پیکان و از سوی دیگر با دادن وام 

خرید آونجر و تشــویق به واردات آن به وابستگی 

هرچه بیشتر خود مهر تأیید زد. ]12[ 

افزایش بی ســابقه  ارمغان  واردات بی رویه کــه 

قیمت نفت و افزایش تقاضای داخلی بود؛ ضربه 

نهایــی را به این توســعه نامتوازن مــی زد بطوری 

که  طی ســال های 51 تا 57 واردات کاال از2570 

میلیون دالر به 14626میلیون دالر رسید.]13[

 حجم این واردات به حدی بود که کشــتی ها 

در مبــادی ورودی بنادر بیــش از 100 روز برای 

تخلیــه کاال معطل می ماندنــد و کاالها غالبًا 

فاســد و زنگ زده می شدند. فقط در سال 1975 

دولت ایران مبلــغ 1/5 میلیارد دالر خســارت 

معطلی و تأخیر پرداخت کرد.]14[

 ایــن میزان واردات در روند توســعه صنعتی 

شــتابان مورد نظر پهلوی در حالی اســت که 

 نمودار شــماره 3: 

درصد صــادرات کاالهای 

در  ایــران  در  صنعتــی 

مقایســه با سایر کشورها 

در سال 1975

کشورهایی نظیر مکزیك ، سنگاپور و هندوستان 

که کم تر توســعه  یافته بودند، رشد صنعتی بیشتری 

داشتند و این به دلیل افزایش صادرات صنعتی آن ها بود.

 با رجوع به آمار و ارقــام می توان پی برد که در زمینه 

صادرات کاالهای صنعتی، ایران نسبت به کشورهایی 

چون سنگاپور و هندوســتان نیز عقب مانده تر بوده 

است؛ به طوری که در سال 1975 کاالهای صنعتی 

بیش از 50 درصد صادرات هندوســتان، 60 درصد 

صادرات سنگاپور و 33 درصد صادرات مکزیك را 

تشکیل می داد در حالی که این آمار در ایران بسیار 

ناامید کننده بود و تنها 28 درصد صادرات ایران را 

شامل می شد. ]15[

  5 - وضعیت عمــران و آبادانی در دوران 

پهلوی

 همچون ســایر حوزه هــا ، وضعیت عمران 

و آبادانــی کشــور در عصر پهلــوی عالوه بر 

وابستگی به بیگانگان ؛ توفیقات قابل توجهی 

هم کسب نکرده اســت. پس از جنگ جهانی 

دوم ضرورت پیشــرفت کشــور تدوین چندین 

برنامه  عمرانــی را ایجاب می کــرد. اما فقدان 

متخصصان بومی باعث شــد در آذر ماه 1325 

، گروهــی از اقتصاددانــان آمریکایی شــرکت 
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در زمینه آب شــرب، در پایان برنامه پنجم قرار 

بود 17میلیون نفر از جمعیت شــهری کشــور از 

آب قابل اطمینان استفاده نمایند، اما تا پایان سال 

1357 فقط 12 میلیون نفر از این امکان برخوردار 

شــدند. در آن دوران که عمــده جمعیت ایران در 

روســتاها زندگی می کردند و حوزه  آب و فاضالب 

بــه مناطق شــهری محدود می شــد، تنها 74/6 

درصد از جمعیت 17/5 میلیون نفری ســاکن در 

شــهرهای کشــور از خدمات آب و 8/5 درصد از 

خدمات فاضالب برخوردار بودند.

در زمینه راه و راه سازی توجه خاصی در آن دوران 

به راه های ارتباطی به خصوص در روستاها نشد به 

طوری که در اواخر عمر رژیم پهلوی فقط 9785 

کیلومتــر راه روســتایی وجود داشــت که درصد 

ناچیزی از آن آسفالته بود. 

در حمل ونقل ریلی عــالوه بر اینکه خطوطی 

مثل راه آهن شــمال به جنوب با اغراض سیاســی 

دولت های اســتعماری ســاخته شــد ، در سال 

"موریس کندسن" مأموریت یافتند تا مطالعاتی 

در مــورد منابع و ظرفیت هــای اقتصادی ایران 

انجــام دهند و برنامه  عمرانی کشــور را تنظیم 

کننــد. ایــن مطالعات شــالوده  اولیــن برنامه 

عمرانی کشور قرار گرفت. ]16[

در اواســط برنامــه  دوم بود که "ابوالحســن 

ابتهاج"، ریاســت وقت ســازمان برنامه ، تحت 

فشــار مجریــان اصــل 4 ترومن مجبــور به 

دعوت از گروه مشــاوران "هاروارد" برای طراحی 

برنامه  ســوم عمرانی شد. با این حال و با وجود 

همراهی و همکاری  آمریکائیان با محمدرضا 

پهلــوی، آمار چشــمگیری در نتایــج آن دیده 

نمی شــود. برای مثال در زمینــه صنعت برق، 

تأمین برق روستاها در ســال های قبل از 1356 

مبنای مشخصی نداشته و تعداد کل روستاهای 

برخوردار از نعمت برق تا پایان سال 1357جمعًا 

به 4327 روستا بوده است که تنها 12/3 درصد 

از جمعیت روستایی کشور را شامل می شد.

با افزایش قیمت نفت 
در بازارهای جهانی، 
صادرات غیرنفتی از 

23 درصد در سال 
1341 به 15 درصد 

در سال 1351 رسید؛ 
در سال 56 وضع 

بسیار وخیم تر شد به 
گونه ای که صادرات 

غیرنفتی تنها 2 درصد 
از کل صادرات ایران 
را به خود اختصاص 

می داد. 
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     پی نوشت ها:

یت در ایران،  یکا ، مأمور 1- خاطرات سولیوان سفیر آمر

تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی ص 81

یکا در ایران  2- شاداب عسگری ، مستشاران نظامی ٱمر

، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی ص89

یرســاخت های اقتصــادی در ایران ،  3- حمید رفیعی ، ز

تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی ص 273 تا 285

4- حمید رفیعی ، پیشین ، ص 295

5- محســن مرادیان، کارنامه سی ساله جمهوری اسالمی 

ایران ، مجله سوره ، شماره 32 ، ص 27

6- حمید رفیعی ، پیشین ، ص 298

7- جــان فــوران ، مقاومت شــکننده ، تهران: مؤسســه 

خدمات فرهنگی رسا ص 492

8- حجت ســلیمان دارابی ، اصالحــات ارضی؛ نابودی 

اقتصاد کشاورزی و از بین رفتن امنیت غذایی ایران در دوران 

پهلوی ،مجلــه پانزده خرداد زمســتان 1384شــماره  6 از 

ص170 تا 200

یکا ، پیشین ، ص 125 9- خاطرات سولیوان سفیر آمر

10- محسن مرادیان ، پیشین ، ص 22

11- شاداب عسگری ، پیشین ، صص 82 تا 90

12- احمــد پرخیده ، صنعت و تجربه سیاســت گذاری 

صنعتی در ایران ، تهران: مرکز اســناد انقالب اسالمی صص 

123 تا 125

13- همان ، ص 139

14- هوشــنگ امیراحمدی، اقتصاد سیاسی نفت ، مجله 

اطالعات سیاســی – اقتصادی ، شماره 75 و 76 ، آذر و دی 

1372 صفحات 82 تا 88

15- فرد هالیدی، دیکتاتوری و توســعه ســرمایه داری در 

ایران،تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول اردیبهشت1358 

، ص172 و 173

16- حمید رفیعی ، پیشین ، ص 34

17- حمید رفیعی ، پیشــین ، صص 114 و 131 و 230 

و 242 و 250

یکس ، هیأتهای نظامــی ایاالت متحده در  18- تامــس ر

ایــران از 1943 تــا 1978 اقتصاد سیاســی کمك نظامی ، 

یخی ، زمستان 1386  شماره 19 ص  فصلنامه مطالعات تار

14719- فرد هالیدی، پیشین ، ص 181

1357طول کل خطوط اصلی شــبکه ریلی کشور 

به 4568 کیلومتر رســید. این خطوط در استاندارد 

ًا پایین در طول سال های 1294 تا 1356 )یعنی  نسبت

در طول 62 سال( احداث شده بودند. ]17[

با وجود ایــن برنامه ها و بعد از حضور قریب به 

دو دهه ای شــرکت های مختلف خارجی در تهیه 

، تدویــن و اجرای پروژه ها، یکــی از اعضای گروه 

مستشاری "هاروارد" درباره  عدم موفقیت برنامه های 

عمرانی ایران چنین اعتراف می کند: » ایران به اندازه  

کشــورهای هندوســتان، مکزیك، برزیل، مصر، 

چیــن یا حتی ترکیه، مســیر مدرن ســازی را طی 

نکرده اســت.« ]18[ این اعتراف تلخ امریکائی ها 

به خوبی نشــانگر میزان عقب ماندگی ایران دوران 

پهلوی در زمینه عمران و آبادانی است.

بررسی عملکرد رژیم پهلوی حاکی از آن است 

که وابســتگی همه جانبه به غــرب ثمره ای غیر از 

اوضاع بد معیشــتی ، فقر آموزشی، وخامت وضع 

بهداشــت و درمان، توسعه صنعتی بیمار ، نابودی 

کشــاورزی و .... برای مــردم ایران نداشــت. این 

واقعیتی اســت که فرد هالیدی نویسنده غربی هم 

به آن اشاره دارد: »بی سوادی، کشاورزی عقب مانده، 

ارتباطــات ناقص و کم ، فقدان کارگر ماهر، بخش 

صنعتی ضعیف، و یك دستگاه دولتی نامناسب، 

این واقعیــات تا درجات زیاد مشــکالتی داخلی 

است که به صورتی غیرمستقیم عقب ماندگی ایران 

را تحکیم کرده اند.« ]19[
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یکــی از مهم ترین منابــع تاریخــی در حوزه 

مطالعه رژیم پهلوی، اسناد النه جاسوسی امریکا 

اســت که با مطالعه این اسناد بســیاری از ابعاد 

پنهان خیانت های محمدرضا پهلوی به مردم ایران 

آشکار می شود. یکی از این ابعاد، فسادهای مالی 

خاندان پهلوی اســت که به طور محرمانه توسط 

ســفارت امریکا در تهران به واشنگتن گزارش شده 

است. براساس این اسناد، محمدرضا پهلوی نقش 

اصلی را در فسادهای مالی دربار ایفا می کرده و از 

همه فسادها اطالع داشته است.

در این نوشــتار، روایت اســناد النه جاسوسی از 

فســادهای مالی و اقتصادی خاندان پهلوی مورد 

بررسی و بازخوانی قرار می گیرد.

ســازمان ســیا: خانواده شــاه یک طبقه 

شهوتران و از نظر مالی فاسد است

خاندان ســلطنتی بــه طور وســیع در امور 

اقتصادی که اغلب توام با فســاد بود شــرکت 

می کردند. در سندی از اســناد سفارت امریکا 

که تاریخ آن مربوط به خرداد 1351 است درباره 

آمده اســت: »منافع  پهلــوی  منافع خانــدان 

خاندان سلطنتی یک طیف وسیعی از تولیدات 

سیمان گرفته تا محصولت کشاورزی را شامل 

می شود... در بسیاری از موارد آنها سهامدارانی 

بی سروصدا و با کم ترین سهم بوده و یا کسانی 

دیگر برای آنها سهام گذارده اند.« ]1[

ســازمان ســیا، به منظور آشــنایی مقدماتی 

روایت  سفارت آمریکا  از:
 نقش محمدرضا پهلوی در فسادهای اقتصادی
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افرادی که بــرای انجــام ماموریت های مختلف 

سیاسی و جاسوسی از طرف آمریکا به ایران اعزام 

می شــدند جزوه هایی با عنوان "نخبگان و تقسیم 

قدرت در ایــران" تهیه و تدوین می کرد. در یکی از 

این جزوه ها، به فســاد مالی خاندان پهلوی اشاره 

شــده و آمده بود: »دربار شاه محل طراحی خیلی 

از برنامه ها می باشــد. در خانواده شــاه یک طبقه 

شهوتران و از نظر مالی فاسد وجود دارد » ]2[

همچنین در سندی به تاریخ 9 شهریور 1356 

در گزارش جلسه فیلیپ پیلزبوری و جیوب گاتی 

آمده اســت: »گاتی درمورد اتالف نیروی انســانی 

به خاطر فســاد... از وجود فامیل های شاه در همه 

جا متعجب شــده بود. او گفت برادر شاه٬ ترابری 

را کنترل می کند و حمــل و نقل کامیون را بر ترن 

ترجیح می دهد. او حاضر نمی شود که راه آهن بین 

اراک و اصفهان ساخته شــود؛ این پروژه می تواند 

مقــدار زیادی از خرج های حمــل و نقل بکاهد. 

خواهر شــاه مسئول صنایع اســت. هیچ تصمیم 

اساســی بدون مشــورت با او گرفته نمی شــود. 

شــهبانو مسئول خانه سازی می باشــد و او وزیر 

فعلی مســکن را به دلیل آشناییشان در پاریس در 

دوران دانشجویی منصوب کرده است« ]3[

بنابــر گزارش اســناد النه جاسوســی، فســاد 

در خانــواده پهلوی بــه صورت "تهــوع آوری" در 

حال شــیوع بود. گزارشگر ســفارت می نویسد: 

»برجســته ترین آن ها خواهر دوقلوی شــاه اشرف 

اســت که صاحــب طبعی حریــص و تمایالت 

جنسی مفرط می باشد«]4[

یاد     اختصاص 20 تا 40 درصد درآمده بن

پهلوی به خانواده سلطنتی

از دیگــر نمونه های فســاد اقتصــادی خاندان 

پهلــوی می توان بــه بنیاد پهلوی اشــاره کرد. در 

یکی از گزارش های ســفارت امریــکا در تهران، 

مامور ســفارت با تاکید بر اینکه »بنیاد ]پهلوی[ 

درآمد فزاینــده ای دارد«، از اختصــاص 20 تا 40 

درصد درآمدهای این بنیاد به خاندان پهلوی پرده 

برمی دارد و می گویــد: »رقمی در حدود 20 تا 40 

درصد این درآمــد به اعضای خانواده ســلطنتی 

می رســد. بنیاد به طور مؤثری اداره نمی شــود چرا 

که اکثــرا از آن برای یافتن شــغل برای دوســتان 

و وابســتگان خاندان پهلوی اســتفاده می شــود. 

چون این بنیاد از پشــتیبانی دربار برخوردار است 

اولویت هایــی بی اندازه بــه آن داده می شــود٬ به 

طوری که توســعه تجارت ایران را مختل ساخته 

و مانع رشــد آن می شــود. بنیاد سرچشمه بیشتر 

نارضایتی هــای ایرانیــان از فعالیت های خانواده 

سلطنتی است« ]5[

همچنین  ســندی به تاریــخ 21 بهمن 1343 

حاکی از آن است که درآمد حاصله از بنیاد پهلوی 

به حساب خاندان پهلوی واریز شده است. در این 

سند آمده است:  »اخیرا توسط شرکت داروپخش، 

4 میلیون تومان به حساب بانکی شاهزاده اشرف 

واریز شده است« ]6[

   ســفارت امریکا در ایران: شاه مایل به 

محدود کردن فعالیت های مبهم اشرف نیست

براســاس اســناد ســفارت امریــکا در تهران، 
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محمدرضا پهلوی از فسادهای مالی دربار کامال 

آگاه بود اما قادر نبود و یا نمی خواست جلوی این 

فسادهای گســترده را بگیرد. یکی از این موارد در 

مواجهه با فسادهای اشــرف بود که با اطالع شاه 

صــورت می گرفت. در جزوه  "نخبگان و تقســیم 

قدرت در ایران " دراین باره آمده اســت: »شاه مایل 

یا قــادر به اتخــاذ تدبیر موثر در محــدود کردن 

فعالیت های مبهمی که اشرف و پسرش شهرام به 

آن اشتغال داشته اند، نبوده است«]7[

همچنین در گزارشــی به تاریــخ 28 آذر 1349 

آمده است: »]شاه[ می داند که فساد او را محاصره 

کرده است« ]8[

امریکا، محمدرضا  اســناد ســفارت  براساس 

پهلوی در بســیاری از موارد شخصا دستور عدم 

اقتصــادی خاندان  فســادهای  پرونده  پیگیــری 

پهلــوی را صــادر می کــرد. مثال در ســندی که 

به تاریــخ 12 اســفند 1357 و با عنــوان "خیلی 

محرمانه" طبقه بندی شــده، آمده است: »...دکتر 

ناصــر میناچی )وزیر اطالعــات و جهانگردی و 

اوقاف( گفت که دولت وی مدرکی دال بر فساد در 

سطح وسیعی "در باالترین سطوح رژیم پهلوی و 

منجمله خانواده شــاه" دارد. سپس او پرونده ای را 

نشان داد و گفت این در وزارت دادگستری به دست 

آمده و شــرح یک تحقیق اســت که چندین سال 

قبل توســط دادستان انجام شــده بود. طبق گفته 

میناچی کشفیات دادستان به دستور شخص شاه 

بایگانی شــده بود.« در ادامه این سند آمده است: 

»او ]میناچی[ به اســنادی از پرونده در مورد چند 

تن از پهلوی ها اتخاذ ســند کرد تا این موضوع را 

ثابت نماید«]9[

براســاس اسناد ســفارت امریکا، در جلسه ای 

که با حضور رحمت الله مقــدم مراغه ای و جرج 

المبراکیس، رایزن امور سیاســی سفارت آمریکا، 

در اردیبهشــت 1357 برگزار شــد، درباره فســاد 

سیســتماتیک در خاندان پهلوی صحبت شــد. 

براساس این سند: »او ]مقدم[ گفت... شاه قسمت 

اعظم این ثروت ]ثروت نفتی[ را به باد داده است و 

او و اطرافیانش از این ثروت فاسد شده اند.«

                     

   پی نوشت ها:

1- اســناد النه جاسوسســی امریکا؛ کتاب اول، 

تهران: مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، 

ص 295

2- پیشین، ص، 241

3- پیشین، ص، 297

4- پیشین، ص، 241

5- پیشین، ص، 296

6- اسناد النه جاسوسسی امریکا؛ کتاب هشتم، 

تهران: مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، 

ص 179

7- اســناد النه جاسوسســی امریکا؛ کتاب اول، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص، 247

8- اسناد النه جاسوسسی امریکا؛ کتاب هشتم، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص 791

9- اسناد النه جاسوسســی امریکا؛ کتاب سوم، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص 429
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فسادهای اقتصادی رژیم پهلوی طومار بلندی است که نام اعضای خاندان 

سلطنتی و به ویژه شــخص محمدرضا پهلوی در صدر آن مشاهده می شود. 

فســادهایی اعم از رشوه، قاچاق کاال، تصاحب ملک و زمین، استفاده از رانت 

و ... بطوری که در خاطرات و اســناد به جای مانده تاریخی به وضوح به آن ها 

اشاره شده است.

دو نمونه از این اســناد که فســاد مالی محمدرضا پهلوی را روایت می کند، 

گزارش ســاواک از رشوه گیری شــخص اول رژیم است. در ســندی از وزارت 

گمرکات و انحصارات آمده اســت: »آقای سرتیپ ضرغام وزیر آن وزرات خانه 

ماهیانه مبلــغ 3000000 ریال به اعلیحضرت همایون شاهنشــاه می پردازد.« 

همچنین ســاواک در گزارش دیگری به رشــوه گیری محمدرضا پهلوی از یک 

شــرکت انگلیســی اشــاره می کند و درباره امتیاز این قرارداد می نویسد: »در 

قبال این امتیازات مبلغی در حدود 80 میلیون تومان به شــخص اول مملکت 

پرداخت و 30 الی 50 هزار متر از زمین های مرغوب کنار جاده ســوم نیز برای 

تأسیس یک هتل درجه اول در اختیار موسسه بنیاد پهلوی گذارده شود.«

حمدرضــا 
ی م

مالــ ســاد 
 ف

ت اسناد
ی به شهاد

پهلو
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  مروری بر فسادهای مالی خاندان پهلوی 

سوءاستفاده  خاندان سلطنتی و درباریان از موقعیت 
خود در اســتفاده از امکانات کشــور،  شرکت در 
معامــالت، راه اندازی صنایــع و دریافت وام های 
کالن، از مصادیق فســاد اقتصادی و دریافت رشوه 
از سرمایه داران برای سفارشات و وساطت آنان در 
مراکز مختلف دولتی و از مظاهر فســاد مالی آنان 

در کشور بود.
در زمــان پهلوی دوم، نزدیــکان و درباریان وی از 
هر راه ممکن برای کســب ثروت در تکاپو بودند و 
دریافت رشوه و استفاده از رانت های مالی به امری 
معمولی در بین آنان تبدیل شده بود. حتی شاه این 
رفتار درباریان خود را به عنوان نوعی کســب و کار 

درآمد به رسمیت شناخته بود.]1[ 
دریافت پورسانت و رشوه در میان درباریان پهلوی 
دوم یــك عمل مشــروع و قانونی بود تــا آنجا که 

مادر وی در این باره گفته اســت:» این رســم است که 
شرکت های خارجی پورســانتاژ بدهند. این بیچاره ها 
از بودجــه  مملکت کــه برنداشــته اند. خارجی ها اگر 
دلشان می خواهد چند میلیون به رجال ما بدهند؛ چرا 
ما باید تنگ چشــمی کنیم و جلوی بخشــش آن ها را 

بگیریم.«]2[
یکی از روش های خاندان پهلوی برای دریافت رشــوه 
این بود کــه در مقابل اخذ پروانه  تأســیس مؤسســه 
اقتصادی و یــا کارخانه، صاحبان آن ها ســهامی را به 
رایگان در اختیارشــان قرار می دادند؛ از این رو بود که 
درباریان در اکثر شرکت ها و مؤسسات اقتصادی کشور 

صاحب سهام بودند.

یه پدری ارث



از داللی اسلحه تا رشوه 
به مطبوعات خارجی

محمدرضــا پهلــوی به دریافــت رشــوه از افراد و 
مؤسســات گوناگون عالقمند بود و از این کار هیچ 
ابایی نداشــت. در یکی از اسناد ساواك به نقل از دو 
نفر از کارمندان عالیرتبه  شــهرداری آمده است: »... 
موضوع احداث جاده  ســوم موردنظر قــرار گرفته و 
شاهنشــاه با یك شرکت انگلیســی در این مورد وارد 
مذاکره شــده اند و قرار است شــهرداری تهران برای 
حفظ اصــول ظاهری، کشــیدن جاده را بــه مزایده 
گذارده و پس از مطالعه پیشنهادات شرکت انگلیسی 
مذکــور، برنده اعــالم و در ضمن، امتیــاز خرید و 
فروش زمین های اطراف جاده  ســوم نیز به شــرکت 
مذکور واگذار شــود و در قبال ایــن امتیازات مبلغی 
در حدود 80 میلیون تومان به شــخص اول مملکت 
پرداخت و 30 الی 50 هزار متر از زمین های مرغوب 

کنار جاده ســوم نیز برای تأسیس یك هتل 
درجه  اول در اختیار مؤسســه  بنیاد پهلوی 

گذارده شود.«]3[
بزرگ  معامــالت  در  پهلــوی  محمدرضا 
اقتصــادی، به خصــوص در بخش خرید 
تســلیحات نظامی از پورسانت های کالن 
بهــره می بــرد. محمدرضا بــرای دریافت 
رشوه از شیوه های متفاوتی استفاده می کرد. 
در ســند دیگــری مربوط بــه گزارش های 
ســاواك از وزارت گمرکات آمده اســت:» 
یکی از افســران مأمــور وزارت گمرکات و 
انحصارات اظهار داشته که در حال حاضر 
آقای ســرتیپ ضرغام، وزیر آن وزارتخانه، 
ماهیانه /3/000/000 ریال به اعلیحضرت 

همایون شاهنشاه می پردازد...«]4[

از ســوی دیگر کارخانه ها، شــرکت ها و بانك های 
غیردولتی بزرگ برای اینکه گرفتار کاغذبازی دولتی 
نشــوند و از پرداخت مالیات و یا عوارض گوناگون 
معاف شــوند، ده یا بیست درصد سهام را بالعوض 
به نام محمدرضا پهلوی می کردند و با آسودگی تمام 
امور خود را انجام می دادند. بســیاری از این سهام 
که طبق آئین نامه  شــرکت ها، می توانستند بدون نام 
باشــند، بعد از مدت کوتاهی فروخته می شــدند و 

مبلغ آن نیز از کشور خارج می شد.]5[

پرداخت رشــوه به روزنامه نــگاران و مطبوعات، به 
خصوص مطبوعات خارجی از جمله ابزاری بود که 
محمدرضا پهلوی بــرای تقویت جایگاه بین المللی 
خود و نیز ســرپوش نهادن بــر افتضاحات خاندان 
آن ســود می جست.  از  ســلطنتی 
پرویــز راجــی در خاطــرات خود  
دراین باره نوشــته است:» عده ای از 
روزنامه نــگاران خارجــی در ایران 
هدایایی به صورت رشــوه دریافت 
مقاالت  بازگشت،  در  تا  داشــته اند 
تملق آمیزی در مورد شــاه بنویسند. 
در این میان »بورچ گریو« ســردبیر 
مجله  نیوزویــك، 2 قطعه فرش به 
قیمت 20 هــزار دالر و »دوویلیه« 
فرانســوی که کتاب  روزنامه نــگار 
نوشته  تملق آمیزی هم درباره  شــاه 
بود، یك دســتبند طال به قیمت 12 
البته  کردنــد.  دریافت  دالر  هــزار 

در گزارش های ساواك 
از وزارت گمرکات 

آمده است:» یکی از 
افسران مأمور وزارت 

گمرکات و انحصارات 
اظهار داشته که در 

حال حاضر آقای 
سرتیپ ضرغام، وزیر 
آن وزارتخانه، ماهیانه 

/3/000/000 ریال به 
اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه می پردازد.«

محمدرضا پهلوی
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  فرح دیبا 

فرح ســومین همسر رســمی محمدرضا و دومین فرد 
بانفــوذ دربار بود کــه نقش مؤثــری در امور مختلف 
کشــور داشت. فرح به  منظور رســیدگی به امور مورد 
عالقه  خود دفتر ویژه ای به نام »دفتر مخصوص ملکه« 
ایجاد کرده بود که بالغ بر ششصد نفر کارمند داشت و 
در مسائل گوناگون فرهنگی، هنری و اقتصادی فعالیت 
می کرد. در بخشی از این دفتر که کارشناسان و ارزیابان 

هنری فعالیت داشــتند، مبالغ هنگفتی 
اختالس می شــد. قضیه از این قرار بود 
که در کارشناسی بناهای قدیمی که فرح 
عالقه  خاصی به مرمت و نگهداری آنان 
 قیمت بنا را دو تا 

ً
داشت، این افراد غالبا

سه برابر ارزش واقعی آن قیمت گذاری 
می نمودند و پس از خرید ساختمان با 
یک سوم قیمت اعالم شده، مابقی پول 
این چنینی  موارد  اختالس می کردند.  را 
در دفتر ملکه بســیار زیاد بــود. هزینه 
هنگفت این گونه امور از بودجه کشــور 

پرداخت می شد. ]7[
دفتــر مخصوص  بــه  مربوط  بودجــه 
ملکه در ســال به چندین میلیارد ریال 
می رسید. براساس اسناد به جای مانده 
از رژیم پهلوی، طی سال های 1349ـ 

1357، فقط شرکت ملی نفت ایران مبلغی افزون بر 
شــش میلیارد ریال به دفتر مخصوص فرح پرداخت 
کرده است.]8[ مسئله دیگری که در مؤسسات تحت 
ریاست فرح وجود داشت، سوءاستفاده و رشوه های 
کالن و اختالس هایی بود که توســط دوستان و یاران 
او صورت می گرفت؛ هر چند ســازمان های وابسته 
به دربار و افراد خاندان ســلطنتی به میزان وسیع تری 
از امکان این فســاد برخوردار بودند. 
اعانه هــا و کمك هایی که از ســوی 
مــردم به ســازمان ها داده می شــد، 
 در جیب درباریان انباشــته و 

ً
اکثــرا

مبلــغ اندکــی صــرف خانواده های 
بی بضاعت می شــد. این وضعیت تا 
جایی رسید که حتی برای خرید شیر 
نیاز کودکان معلــول ذهنی، از  مورد 
شیر مخصوص گوساله های شیرخوار 
اســتفاده شــد، امری که از ســوی 
اطرافیــان فرح و البته بــا حمایت او 

انجام می شد.]9[
در کنــار ایــن فعالیت هــا، فرح در 
امــور اقتصادی نیز فعــال بود. علی 
شــهبازی محافظ محمدرضا پهلوی 
در خاطرات خود در این باره نوشــته 

بودجه مربوط به دفتر 
مخصوص ملکه 

در سال به چندین 
میلیارد ریال می رسید. 

براساس اسناد به 
جای مانده از رژیم 

پهلوی، طی سال های 
1349ـ 1357، فقط 

شرکت ملی نفت 
ایران مبلغی افزون بر 
شش میلیارد ریال به 
دفتر مخصوص فرح 
پرداخت کرده است.

روزنامه نگارانی که از رژیم شاه رشوه می گرفتند، 
منحصر به این نفرات نبودند، چون اکثر آن ها در 
مســافرت به ایران از پول بلیط هواپیما گرفته تا 
مخارج هتل و هزینه ی تفریح خود را از دربار یا 
بودجه  دولت دریافت می داشتند و در پایان کار 

نیز هدایایی می گرفتند و می رفتند.«]6[
عالقه اول شــخص رژیــم پهلوی به پیشــبرد 

اهداف خود از طریق پرداخت رشوه و نیز ماهیت 
نظام های غربی، محمدرضــا را در ماه های قبل از 
پیروزی انقالب بر آن داشــت تا با اهدای هدایایی 
گرانبها به افراد قدرتمند آمریکایی، در جهت بقای 
حکومت خود گام بردارد؛ به همین منظور افرادی 
را به همراه میلیون ها دالر به آمریکا فرســتاد تا در 

این راستا تالش کنند.

شبکه ی رشوه واختالس
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اســت: »فعالیت اقتصــادی فرح از زمــان دولت 
منصور در ســال 1343 که بنا شد شیوه شهرسازی 
شهر تهران دگرگون شود، به شکلی جدید و اصولی 
آغاز شــد. او با عده ای از دوســتان و نزدیکان خود 
سیستم جدید خانه ســازی متراکم به شکل آپارتمان 
و ساخت خانه هایی با متراژ کم را در ایران گسترش 
داد... اندکی بعد مؤسسه  ســاختمانی با نام سردار 
افخمی کــه یکی از نزدیکان فرح بود ایجاد شــد و 
ســاختمان هایی به ســرعت در خارج از محدوده 
شهر تهران به شکل مجتمع و شهرك احداث شدند. 
پس از اتمــام این طرح های جدید، عدم اســتقبال 
مردم برای خرید منازل، این تاجران جدید مســکن 
را به فکر فروش خانه ها بــه ادارات دولتی و اعطای 

خانه هــا به کارمندان انداخت؛ بدین منظور به دســتور 
فرح تعداد کثیری از این خانه ها توســط وزارت آبادانی 
و مســکن خریداری شــد و در اختیار دوایر دولتی قرار 
گرفت... در این فعالیت های ســاختمانی، شهر تحت 
اختیار فرح و دوســتان نزدیك او درآمــد. به طوری که 
 
ً
ساخت ساختمان ها به مناقصه گذاشته می شد و معموال
گروه فرح در مناقصات موفق می شــدند. از طرف دیگر 
کارهای ساختمانی دولتی و شرکت های بزرگ نیز تحت 
اختیار این گروه قرار  گرفت. گاه قدرت و نفوذ این گروه 
بــه حدی بود که پس از پیــروزی در مناقصه با دریافت 
پورسانتی مطلوب ]تا 25 درصد کل هزینه ها[ کار را به 

شرکت دیگری واگذار می کردند.«]10[

  اشرف پهلوی
ثروتمندترین فرد پس از محمدرضا

ابتدای  از  اشــرف خواهر دوقلــوی محمدرضــا 
ســلطنت برادرش تا آخرین دقایــق عمر او نقش 
سرنوشت ســازی در ســلطنت پهلوی داشت. در 
واقــع او یکــی از چهره هایی بود که با اســتفاده از 
شبکه گسترده  دوســتانش که هر یك مشاغل مهم 
مملکتی را در اختیار داشــتند؛ نفوذ گسترده ای در 
امور مختلف سیاســی و اقتصادی داشت. اشرف 
نیز مانند ســایر اعضای خانواده پهلوی، یك دفتر 
مخصوص داشت و اشخاص بانفوذی در آنجا کار 
می کردند. این دفتر به »گورســتان فیل ها« معروف 
شــده بود. اشــرف بعد از برادرش، ثروتمندترین 
فرد خانواده پهلوی به حســاب می آمد. دفتر وی با 
نفوذی که در کشور داشت، به صورت یك سازمان 
موازی با دولت در برنامه ریزی و مدیریت طرح های 

اقتصادی و تجاری بسیار فعال بود.
اشــرف در زندگی خود به دو چیز بسیار عالقه مند 
بود: مرد و پول. اشــرف برای به دســت آوردن پول 
بیشــتر، دســت به هر عملی می زد. دریافت رشوه 
برای واگــذاری شــغل از اعمالی بود که توســط 
 پــول می گرفت و 

ً
او انجام می گرفت. وی رســما

مناصــب حکومتی را می فروخــت. فریده دیبا در 
کتاب خاطــرات خود به این موضوع اشــاره کرده 
است: »اشــرف در انتخاب وزرا، وکالی مجلس، 
سفرای ایران در خارج از کشور و حتی معاونان وزرا 
و مدیران کل دخالت می کــرد و با گرفتن پول های 

کالن، پست های نان و آبدار را می فروخت.«]11[
یکی از روش های کســب درآمد اشرف این بود که 
در مقابل دریافت پروانه تأسیس مؤسسات تجاری 
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و اقتصادی، درصدی از سهام مؤسسه 
به رایگان در اختیارش قرار می گرفت. گاهی 
اشــرف در مقابل اخذ مجــوز فعالیت تا ده 
درصد سهام کارخانجات را دریافت می کرد. 
به عنوان نمونه شــرکت ســیمان خوزستان و 
فارس ناچار شــد مقداری از ســهام خود را 
به اشــرف واگذار کند و مدیرعامل شــرکت 

موظف بود هر ماه سود سهام را 
تبدیل بــه ارز و برای فرزندان و 
ارسال  پاریس  به  همسر اشرف 
کند. اشــرف حتی مقداری از 
ســهام کاغــذ پــارس را نیز به 
همین شیوه تصاحب کرد.]12[ 
را  او گاهی سازمان های دولتی 
وادار می کرد خارج از مقررات 
یك شرکت خارجی   با  مناقصه 
قرارداد ببندند و خود نیز مبالغ 

هنگفتی می گرفت. 
در مــورد دریافت رشــوه های 
کالن بــه وســیله اشــرف، در 
هویدا  فریدون  خاطرات  کتاب 
اســت:»واالحضرت  آمــده 
بزرگش  پسر  به وســیله   اشرف 
کمیســیون  اســت  توانســته 
کالنــی به خاطر عقــد قرارداد 

مقاطعه کاری با چند کنسرســیوم بین المللی، 
فروش های کمپانی فرانسوی »داسو« به ایران، 
پــروژه ی نیــروگاه حرارتی ســاخت کمپانی 
»براون باوری« ســوئیس و مقاطعه  تأسیسات 
بندر چابهار توسط کمپانی »براون اندروت« 

دریافت دارد.«]13[
در ســند به جای مانــده از دوره  رژیم پهلوی 
 خرم، مدیرعامل شرکت 

ً
آمده است:»... اخیرا

آسفالت راه، به وســیله  واالحضرت شاهپور 
حمیدرضا )از ســهامداران شرکت مذکور(، 

با واالحضرت شــاهدخت اشــرف پهلوی ارتباط 
پیــدا کرد و بــرای انجام نظریات و پیشــرفت کار 
خود و اســتفاده از نفوذ معظم علیها، یك دستگاه 
اتومبیل کادیالك مدل 57 مشــکی مجهز به تمام 
وسایل مدرن )کولر، یخچال، رادیوگرام( و پانصد 
هزار ریال وجه نقد به واالحضرت شاهدخت هدیه 

کرد...«]14[
اشرف در زمینه  رانت خواری، سرآمد 
خانــدان پهلــوی بــود. در گزارش 
عمال اشرف 

َ
ا ســازمان ســیا درباره 

آمده اســت: » اشــرف با اعمالی که 
اغلب  نباشــد،  غیرقانونی   

ً
کامال اگر 

در مرز اعمال خالف قانون است، در 
معامالت شرکت می کند، کارهایی که 
اگر دیگران انجام دهند الاقل ده سال 
زندان دارد، ولــی وقتی موضوع را به 
شاه گزارش می دهند، شاه فقط به باال 

انداختن شانه اکتفا می کند.«]15[
رشــوه  دریافت  منظــور  به  اشــرف 
اقتصادی  از شــرکت های مختلــف 
بین المللــی، عوامــل حکومتــی را 
مجبور به اطاعت از خواسته های خود 
می کرد و مسئوالن دولتی نیز چاره ای 
جز اطاعت از اوامر وی را نداشــتند. 
دستگاه های  خرید  جریان  در  اشرف 
اتمی، ســازمان انرژی اتمی را تحت فشار قرار داد 
تا پیشــنهاد یك گروه آلمانی را بپذیرد. جمشــید 
آموزگار، نخســت وزیر وقت نیز رئیس سازمان را 
 باید 

ً
احضار کرد و گفت که نظر واالحضرت حتما

تأمین شود.]16[ نمونه ای دیگر از سوءاستفاده های 
مالی اشــرف مربوط بــه قطعه  زمینی در شــمال 
تهــران بود که از  ســوی وزیر کشــاورزی به بنیاد 
پهلوی واگذار شــد. بنیاد پهلوی نیز این زمین را با 
قیمت ارزان در اختیار اشــرف قرار داد. اشرف یك 
شرکت ســاختمانی به نام مهستان تأسیس و با یك 

در گزارش سازمان 
سیا درباره اشرف آمده 

است: » اشرف با 
اعمالی که اگر کاماًل 

غیرقانونی نباشد، 
اغلب در مرز اعمال 
خالف قانون است، 

در معامالت شرکت 
می کند، کارهایی 

که اگر دیگران انجام 
دهند الاقل ده سال 

زندان دارد، ولی وقتی 
موضوع را به شاه 

گزارش می دهند، شاه 
فقط به باال انداختن 

شانه اکتفا می کند.
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شــرکت ایتالیایی قراردادی منعقد کرد 
تا 3000 مســکن لوکس بسازد. قبل از اینکه 
کار ساختمانی شروع شود، آن را پیش فروش 
و ســپس کل شرکت را واگذار کرد و از این راه 

سود کالنی به جیب زد.]17[
اشــرف به منظور اســتفاده هرچه بیشــتر از 
امکانات گوناگون کشــور و ثــروت عمومی 
مملکت، شــیوه دیگری هم داشــت. وی در 
مورد دوســتان و نزدیکان خود پس از رساندن 
آن ها به مقامات مهم کشــوری، با کمك آنان 
به غارت بیت المــال می پرداخت. برای نمونه 
نخست وزیری  به  هژیر  عبدالحسین  انتصاب 
که از دوســتان صمیمی اشــرف محســوب 
می شــد؛ با حمایت و پشــتیبانی وی صورت 
گرفت. در مقابل، هژیر به اشــرف کمك کرد 
تا سازمان شاهنشــاهی خدمات اجتماعی را 
تأســیس کند، سازمانی که عامل نفوذ اشرف 

در تمامی شــئونات کشــور شــد. هژیر همچنین 
درصدی از درآمد حقــوق گمرکی ایران و درصدی 
از درآمد حاصل از فروش بنزین را به این ســازمان 
اختصاص داد.] 18[ این ســازمان بعدها امتیاز یك 
ســازمان بخت آزمایی ملی را که سود فراوانی برای 

اشرف  داشت، به دست آورد.



     ثروت شمس پهلوی

عجیب تر از داستان هزار و یک شب

شمس بزرگ ترین خواهر تنی محمدرضا پهلوی بود که 
در عرصه فعالیت های اقتصادی، تجاری و ملکی بسیار 
فعــال بود. وی عالوه بر زمین هایی کــه از پدرش به او 
ارث رســیده بود، با اتکا به موقعیت خانوادگی و توسل 
به فعالیت های زمین خواری، صاحب زمین های زیادی 
شد. شمس با اعمال نفوذ موفق شد مسیر بزرگراه تهران 
ـ کرج را بــه نوعی منحرف کند که از وســط امالکش 
در کرج بگذرد تا وی بتوانــد زمین ها را چند برابر نرخ 

معمول به خریداران بفروشد.]19[ 
وی عالوه بر سوءاســتفاده از امــوال دولتی برای منافع 
شخصی خود، به همراه همسر و فرزندانش صاحب و یا 

سهامدار عمده چندین مؤسسه اقتصادی 
از جمله: شــرکت پرشــیان متال فورمز، 
آلوم شــارس، شرکت  شــرکت صنعتی 
فرامین، شرکت شهر صنعتی  ساختمانی 
مهندسی  و  ساختمانی  شرکت  کوروش، 
و ساختمانی  مهرشهر، شرکت مهندسی 
ایرا، شرکت ایراســر، شرکت سازندگان، 
شــرکت ایرا اس. پی. کاپاگ، شــرکت 
ســاختمانی خطوط لوله  ایران، شــرکت 
عمرانی شــهر صنعتی ســاوه، شــرکت 
آناهیتا،  شــرکت  فیاتــك،  ســاختمانی 
موبیــل هومز، شــرکت  ایران  شــرکت 
بازرگانــی واردات، شــرکت نان شــهر، 
شرکت کشتیرانی دماوند و کانون ورزشی 

مهر بودند.]20[
 به رغم ثــروت هنگفت، شــمس برای 
کســب درآمد بیشتر دســت به هر عمل 
فریدون هویدا در کتاب  زشــتی می زد. 
خاطرات خود در این باره نوشــته است: 
» عمل زشتی که شــمس انجام می داد، 
گرفتــن مبالغ هنگفــت از واردکنندگان 

اشــیای گرانبها، طال، جواهر و کاالهای پرقیمت بود. 
ســرمایه داران به او باغ می دادند و در مقابل، کاالهای 
خــود را به عنــوان دربــار شاهنشــاهی وارد مملکت 
می کردنــد و از هرگونــه بازرســی و مالیــات معاف 

می شدند.«]21[
هیات وزرا در جلسه نوزدهم شــهریور ماه 1317 بنابر 
پیشــنهاد وزارت تجارت اعالم کرد که »پروانه ورود دو 
فقره کاال به شــرح: 1- چهار بســته لوازم تخصصی و 
بیسکویت به ارزش 300 ریال از بیروت و 2- یک بسته 
حاوی ابریشــمی و کفش به ارزش 180 ریال از کشور 
ســوئد به نام واالحضرت شــاهدخت شــمس پهلوی 
وارد گمرک تهران گردیده به تقاضای 
اداره گمــرک بــا معافیــت از صدور 
به  این موضوع  داده شود.« بالفاصله 
امضای نخســت وزیر نیز رسید و به 
منظور اجرا به وزارت بازرگانی ارجاع 
داده شد.]22[ همچنین در 3 اسفند 
1317 براساس دســتور نخست وزیر 
مبلــغ 62 مارک و 95 مــارک، بابت 
بســته متعلق به شمس که از کارخانه 
"زایس ایکون درسدن" خریداری شده 

بود پرداخت شد.
افسانه ای و غیرقابل  ثروت وی چنان 
باور بود که روزنامه "سانفرانسیســکو 
کرانیــکال"، تنها گوشــه ای از ثروت 
شمس را "عجیب تر از داستان هزار و 

یک شب" خواند.

فریدون هویدا در 
کتاب خاطرات خود 

درباره فساد شمس 
پهلوی نوشته است: 

» عمل زشتی که 
شمس انجام می داد، 

گرفتن مبالغ هنگفت 
از واردکنندگان اشیای 
گرانبها، طال، جواهر 

و کاالهای پرقیمت 
بود. سرمایه داران به 

او باغ می دادند و 
در مقابل، کاالهای 

خود را به عنوان دربار 
شاهنشاهی وارد 

مملکت می کردند 
و از هرگونه بازرسی 

و مالیات معاف 
می شدند.«



برادران پهلوی ؛ 
سهامداران شرکت ها و سازمان ها

 یکــی از بــرادران محمدرضــا پهلــوی، غالمرضا 
نام داشــت که بــه همراه خانــواده اش، ســهامدار 
بسیاری از شــرکت های اقتصادی کشور بود. اسامی 

شــرکت ها و میزان ســهام غالمرضا 
و خانواده اش عبــارت بودند از: 50 
درصد ســهام کارخانجات آزمایش، 
بافندگی کرج،  شرکت ریســندگی و 
شــرکت کارخانجات نورد و پروفیل 
شرکت  تمیشــان،  شــرکت  ســاوه، 
اینداستریال هومز اینترنشنال ، کشت 
و صنعت تمیشان ، شرکت کشاورزی 
پارسی شــهر، کشــت و صنعت آبی 
عمرانــی  و  کشــاورزی  شــرکت   ،
 ، تولیدی سیاك  سبزدشت، شــرکت 
دریاکنار، سهامدار  ورزشــی  کلوپ 
شــرکت خدمــات ســرمایه گذاران 
در  ســرمایه گذاری  ماوراءبحــار، 
بانك چیــس منهتن بالــغ بر پانصد 
هزار دالر، شــرکت ســهامی خاص 
کاالی الکتریــك.]23[ مــوارد فوق 
بخشــی از ثروت و دارایی غالمرضا 
و خانواده اش بــود که از طریق رانت 

خانوادگی به عنوان برادر پادشاه، کسب کرده بود.
عبدالرضا پهلوی برادر دیگر محمدرضا بود که مالك 
زمین های وســیعی در مازندران، به خصوص ساری 
بــود. عالوه بــر آن، عبدالرضا از ســهامداران گروه 
کارخانه های نورد آلومینیم و شــرکت ماشــین آالت 
کشاورزی جاندیر و مالك شــرکت شکار ایران بود.
]24[ از جمله موارد رشوه خواری عبدالرضا می توان 
به قرارداد احداث کارخانه کاغذســازی در شــمال 

ایران توسط یك شــرکت کانادایی اشاره کرد. در این 
معاملــه، عبدالرضا با اســتفاده از نفوذ خود از وزیر 
دارایی می خواهد که مبلغ قرارداد ســاخت کارخانه 
از هشتاد میلیون دالر به یکصد میلیون 
دالر افزایش پیدا کند. در مقابل شرکت 
کانادایــی عالوه بر مشــارکت وی در 
معاملــه، مبلــغ دوازده میلیون دالر به 

حساب او واریز می کند.]25[
برادر دیگــر،  محمودرضا بــود که در 
امر ســرمایه گذاری و داشــتن ســهام 
در شــرکت های مختلــف، فعالیــت 
بسیاری  ســهام  کسب  داشت.  زیادی 
از کارخانجات و مؤسســات اقتصادی 
به وســیله  وی، ناشــی از جایگاه او به 
عنوان یکی از اعضای خانواده سلطنتی 
بــود، جایگاهی که می توانســت برای 
سودآور  ســهامداران  سایر  و  صاحبان 
و پول ســاز باشــد، زیــرا به وســیله 
محمودرضــا می توانســتند از موانــع 
قانونِی گمرکی و مالیاتی به راحتی عبور 
کنند. محمودرضا 24 مؤسسه  صنعتی، 
چندین معدن، یك کارخانه  آجر و یك 

کارخانه الستیك اتومبیل داشت. 
اســامی بانك هــا و مؤسســاتی که بــا محمودرضا 
پهلوی شراکت داشــته اند، عبارتند از: شرکت فیروزه 
مشــهد، شــرکت صنعتی شهوند ، شــرکت معدنی 
دونا ، شــرکت معدنی ایران و رومانی ، شرکت دونا 
ســنگ، شــرکت معدنی نورگان، شــرکت شه باف، 
شرکت بریجستون ایران، شرکت ایران پوبلن، شرکت 
آجر جنوب، شــرکت ســاختمانی کلید ]یــا کلبه[، 

در قرارداد احداث 
کارخانه کاغذسازی 
در شمال توسط یك 

شرکت کانادایی، 
عبدالرضا با استفاده 
از نفوذ خود از وزیر 
دارایی می خواهد که 
مبلغ قرارداد ساخت 

کارخانه از هشتاد 
میلیون دالر به یکصد 

میلیون دالر افزایش 
پیدا کند. در مقابل 

شرکت کانادایی عالوه 
بر مشارکت وی در 

معامله، مبلغ دوازده 
میلیون دالر به حساب 

او واریز می کند.
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   پی نوشت ها:

ســال  چهارده  روح الله،  حســینیان،   .]1[

رقابت ایدئولوژیك شیعه در ایران، انتشارات 

مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، تهران 

1383 ٬ص  123

]2[. آیرملو، تاج الملــوك، خاطرات ملکه 

پهلوی، مصاحبه کنندگان ملیحه خسروداد، 

باتمانقلیج،  انصــاری، محمودعلــی  تورج 

انتشارات به آفرین، تهران 1380، ص 441

]3[.  مرکز اســناد انقالب اســالمی، کد 

12168، سند شماره ی 143

شــرکت میم جیم میم، شــرکت عمران ملك  شهر، 
شــرکت خانه سازی و توســعه تهران بزرگ، شرکت 
شهرســازی و ســاختمانی فرح آباد، شرکت کشت 
و صنعت شهیاران، شرکت کشــاورزی کیان شهر، 
شرکت کشاورزی و دامپروری ایران، شرکت صنایع 
و کشاورزی کل تپه، شرکت ماشین آالت عمرانی و 
واردات ماشین آالت راهسازی ساختمانی، شرکت 
تدارکات و خدمات دریایی باســکو، شــرکت هتل 

شهسواران.]26[
احمدرضا برادر دیگر پهلوی دوم به واسطه  استفاده 
از موقعیت خانــدان خود صاحب و یا ســهامدار 
مؤسســات اقتصادی چندی بود که از جمله آن ها 
می توان به شــرکت کشــت و صنعت شاهین کی؛ 
شرکت کشــاورزی شــهرناز؛ شــرکت کشاورزی 
بین المللی  یوره؛ مرکــز  تهران  شــهپرن؛ شــرکت 
پروژه های ایران؛ شرکت توسعه تجارت شهاوران و 

شرکت کارخانه های نان ماشینی اشاره کرد.]27[
در کنــار فرزندان پهلــوی اول، همســران وی نیز 
از موقعیت و جایگاهشــان به منظور دســتیابی به 
منافع اقتصادی بیشتر بهره برداری می کردند. توران 
امیرسلیمانی، سومین همسر پهلوی اول، زمانی که 
از واگذاری امالك سلطنتی در مازندران به درباریان 
مطلع شد، از محمدرضا درخواست کرد که یکی از 
دهات مزروعی مازندران به وی واگذار شــود، شاه 
نیز دســتور داد، هر یك از دهات شــمال را که وی 
طالب آن اســت به او واگذار کنند. ملکه توران نیز 
یکی از زمین های مرغــوب مازندران به نام ایزده را 
انتخاب کرد. وی با پرداخت مبلغی بالغ بر سیصد 
هزار تومان، مالك ســه دانگ از دهستان ایزده شد 
و ظرف مدت سه ســال، زمین ها را از صد و پنجاه 
هکتار به پانصد هکتار توسعه داد. در موردی دیگر، 
توران وقتی از اعتبارات کالن دولت برای ســاخت 
مسکن باخبر شــد، به فکر استفاده از آن و ساخت 
شــهرکی با نام تورانشــهر افتاد. به همین منظور در 
اواخر ســال 1353 با یك معمار آلمانی قراردادی 

را منعقد ساخت تا این شهرك در زمین ملکی او 
به مساحت هفتصد هزار مترمربع واقع در جنوب 
تهران احداث شود؛ هر چند به علت بروز پاره ای 

مشکالت این پروژه معوق ماند.]28[
و رانت خــواری دربــار  فســاد، رشــوه خواری 
محمدرضا، ابعاد بســیار وحشــتناکی داشــت. 
خواهران، برادران و ســایر افراد خاندان پهلوی، 
واســطه عقــد قراردادهــای کالن شــرکت های 
خارجی با دولت بودند و عالوه بر دریافت سهام 
این شــرکت ها، رشــوه های فراوانی نیز به عنوان 
حق العمل دریافت می کردند. فســاد ارثیه ای بود 
که فرزنــدان رضاخان از پدر خــود به ارث برده 
بودند. با گســترش رویه  رشوه خواری و دریافت 
کمیســیون در خانواده سلطنتی، درباریان و سایر 
نزدیکان پهلوی نیز به این شــیوه متمایل شدند و 
هر یك از افرادی که ارتباطاتی با دربار داشــت، 
از این راه ثروت های هنگفتی را به چنگ آوردند. 
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]4[. همان، سند شماره  146

]5[.  کیا. ب، ارتش تاریکی، ترجمه و نشر 

کتاب، چ اول، مرکز تهران 1376، ص 115

پرویــز، خدمتگــزار تخت  ]6[. راجــی، 

طــاووس، ترجمــه  ح. ا. مهران، انتشــارات 

اطالعات، چ اول، تهران 1364، ص 309

]7[.فردوســت، حســین، ظهور و سقوط 

ســلطنت پهلــوی، جلــد اول، گردآورنــده 

سیاسی،  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه ی 

انتشــارات اطالعــات، چ چهاردهــم، تهران 

1381، صص 313- 315

]8[. آرشیو مرکز اســناد انقالب اسالمی، 

اسناد شماره ی 00557019 و 00557020

]9[. صمیمــی، مینو، پشــت پرده تخت 

ابوترابیــان،  حســین  ترجمــه ی  طــاووس، 

انتشارات اطالعات، چ هشتم، تهران 1374، 

ص 137-136

]10[. علــی شــهبازی، محافــظ شــاه، 

انتشــارات اهــل قلم، تهــران 1377، صص 

239 -235 -225

]11[. دیبــا، فریده، دختــرم فرح )خاطرات 

فریــده دیبا(، ترجمــه ی الهــه رئیس فیروز، 

انتشــارات به آفرین، چاپ اول، تهران 1379، 

ص 226

]12[.  روح الله حسینیان، پیشین، ص 123

]13[. هویدا، فریدون، سقوط شاه، ترجمه  

ح. ا. مهران، انتشــارات اطالعات، چ ســوم، 

تهران 1365، ص 146

]14[.  آرشــیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

کد 12168، سند شماره  156

]15[.  شوکراس، ویلیام، آخرین سفر 

شــاه، ترجمه ی عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، 

انتشارات البرز، چاپ هشتم، تهران 1371، ص 

240

]16[. . روح الله حسینیان، پیشین، ص 124

]17[.  همان

]18[.  پهلــوی، اشــرف، چهره هایی در یك 

آیینه، ترجمه ی هرمز عبداللهی، نشر فروزان، 

چاپ اول، تهران 1377، ص 117

]19[.هویدا، پیشین، ص 146

]20[. شــهال بختیــاری، مفاســد خاندان 

پهلوی، مرکز اســناد انقالب اسالمی، چ اول، 

تهران 1384، ص 68

]21[. فریدون هویدا، پیشین، ص 261

]22[. شهال بختیاری ، پیشین، صص 425 

و 426

]23[. اندرمانی زاده، جالل و مختار حیدری، 

پهلوی هــا )خاندان پهلوی به روایت اســناد(، 

جلد دوم، مؤسســه  مطالعــات تاریخ معاصر 

ایران، چاپ اول، تهران 1378، صص 19- 20

]24[. همان، صص 487- 488

]25[. همان

]26[. همان، صص 357- 358

]27[. شهال بختیاری ، پیشین، ص72

]28[. جالل اندرمانی زاده و مختار حدیدی، 

پیشین، صص 8- 9
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بعــد از عــزل رضاخان از قدرت، دســت 

انگلیس و امریکا در صحنه سیاســت ایران 

نمایان تر شد و محمدرضا پهلوی با پذیرفتن 

قدرت امریکا و انگلیــس در واقعیت این دو 

کشــور را در ایران نمایندگی می کرد. سیستم 

نظارتی غرب بر شــاه جدید عــالوه بر اینکه 

اختیار را از او گرفتــه بود در عمل نیز او را به 

گونه ای وابســته به خود کرده بود به نحوی که 

محمدرضا پهلوی می بایست شخصی ترین 

امــور خود را بــا ســفارت خانه های خارجی 

هماهنــگ کند. این تحقیر بــه اندازه ای بود 

که حتی گاهی مورد اعتراض وابستگان دربار 

پهلوی نیز قرار می گرفت.

پرویــز راجی در کتاب خاطــرات خود در مورد 

حقارت رژیم پهلوی در مقابل غربی ها می گوید: 

محمدرضــا و همــه کســانی که شــبیه من در 

اردوگاهــش قرار دارند،  چگونــه می توانیم مدعی 

داشــتن غرور ملی باشــیم در حالی کــه از مردم 

مملکت بریده ایم و با عجز و البه از کشــورهای 

غربی تقاضای حمایت از خود را داریم.

از نظر پرویز راجی این نوع طرز نگاه نتیجه اش 

طبعا به اینجا کشــیده می شود که بر اثر بها دادن 

بیش از حد به غربی ها، خودمان را در مقابل آن ها 

پست و حقیر تصور کنیم.]1[

عالوه بر این، شواهد تاریخی فراوانی از حقارت 

و زبونــی محمدرضا پهلــوی در برابر قدرت های 

حقارت محمدرضا پهلوی در مقابل 
سفارت خانه های خارجی  

مروری بر پشت پرده عزل و نصب های دربار پهلوی



ذلت سلطنت؛ بررسی وابستگی تحقیرآمیز رژیم پهلوی به غرب

ونیکی 
کتر

ه ال
ی شر

ن

المی
ب اس

 انقال
ناد

کز اس
مر

13
ماه 96

بهمن 

www.ir
dc.ir

38

خارجی وجــود دارد که مهم تریــن نمود آن را 

می تــوان در دخالت ســفرای خارجی عزل و 

نصب هــای دربــار پهلوی مشــاهده کرد. به 

طوری که مشهود اســت، بسیاری از این عزل 

و نصب هــا بــدون اراده و میل شــاه صورت 

می گرفت.

وابســتگی محمدرضا پهلوی    
بــه روایت ســفرای امریکا و 

انگلیس
جلب  بــرای  پهلوی  محمدرضا 

نظــر دولت ها و ســفارت خانه های 

غربی دســت بــه هــرکاری می زد. 

ســولیوان آخرین ســفیر آمریکا در 

تهران در کتــاب "مأموریت در ایران" 

محمدرضا  ترس  و  وابستگی  درباره 

پهلوی از آمریــکا در اولین مالقات 

خــود با او می گوید: بعــد از این که 

محمدرضــا نظرات خــود را گفت 

نگران سیاست ما در قبال او بود.]2[

هایزر، ژنرال چهار ستاره امریکایی 

که در آخریــن روزهای حیات رژیم 

پهلــوی به ایران آمد تا ســلطنت را 

حفظ کند، از وابســتگی عمیق شاه 

به امریکا صحبت کرده و می گوید: »هنگامی 

که سخنان رئیس جمهور و دستورات وی را در 

جریان مالقات کاخ سفید برای او بازگو کردم، 

آثار خوشــحالی و رضایت عمیقی را در چهره 

او مشاهده نمودم.«

همچنین، آنتونی پارســونز )سفیر انگلیس 

در ایران از سال 1352 تا 1357( نیز اذعان می کند: 

»در شانزدهم سپتامبر، اولین مالقات خصوصی ام 

بــا محمدرضا دو روز پــس از مراجعتم به تهران 

صورت گرفت. از تغییراتی که در ظاهر و اخالقش 

به وجود آمده بود وحشت زده شدم. او از من پرسید 

آیــا آن ها همچنــان از او حمایت مــی کند؟ من 

اطمینان خاطر الزم را به وی دادم.«]3[

دربار  نزدیــکان  روایــت    

از عــزل و نصب وزار توســط 
سفارت های خارجی

برخورد سفرای بیگانه با محمدرضا 

پهلوی و پذیرش وابســتگی از ســوی 

شخص شاه، باعث شده بود وی همواره 

به دنبال تأمین نظرات و دستورات غرب 

آنها می خواســتند  لذا هرچه  باشــد. 

بالفاصله از سوی شاه پذیرفته می شد. 

از جمله این موارد را می توان در جریان 

عزل و نصب های وزرا مشاهده کرد.

 فــرح پهلــوی در مــورد انتصــاب 

ســفرای  رضایــت  اســاس  بــر  وزرا 

در  می گویــد:  بیگانــه  دولت هــای 

موقع انتصــاب دکتر منوچهــر اقبال 

بــه نخســت وزیری، محمدرضا نظر 

ســفیر کبیــر آمریکا در تهــران را هم اســتعالم 

نمود و با خوشــحالی به من گفــت: هم آمریکا 

و هم انگلســتان بر سرنخست وزیری دکتر اقبال 

توافــق دارند. محمدرضا همیشــه قبل از صدور 

حکم نخســت وزیری جدید، با ســفرای آمریکا 

و انگلســتان مشــورت می کرد. او این عادت را از 

فرح پهلوی می گوید: 
در موقع انتصاب 

دکتر منوچهر اقبال 
به نخست وزیری، 

محمدرضا نظر سفیر 
کبیر آمریکا در تهران 
را هم استعالم نمود 

و با خوشحالی به 
من گفت: هم آمریکا 

و هم انگلستان بر 
سرنخست وزیری دکتر 

اقبال توافق دارند. 
محمدرضا همیشه 
قبل از صدور حکم 

نخست وزیری جدید، 
با سفرای آمریکا و 
انگلستان مشورت 

می کرد
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زمان اشغال ایران در شــهریور ماه 1320 پیدا 

کرده بود. اردشــیر زاهدی نیز اقبال را تحمیل 

انگلیس به دربار می دانــد و می گوید: دکتر 

اقبال هم نوکر انگلیسی ها بود.

اردشــیر زاهــدی همچنین علــم را مهره 

انگلیسی ها در دربار می دانست و معتقد بود 

به درخواست آنان روی کار آمده است. زاهدی 

می گویــد: علم بیــش ازآنکه خــود را ایرانی 

بدانند انگلیسی می دانست. 

از نظــر زاهــدی٬ علــم بانفوذترین عامل 

انگیســی در منطقــه بــود. وی در این رابطه 

می گوید: یادم هست موقعی که ]محمدرضا[ 

به انگلستان آمد بنده سفیر کبیر ایران در لندن 

بودم، موقعــی که با ملکــه الیزابت مالقات 

کردیــم، ملکه به محض دســت 

از  قبل  پهلوی  با محمدرضا  دادن 

هرچیز از او پرســید: حال دوست 

ما جناب علم چطور است؟! ]4[ 

علــم گزینه انگلیســی ها بود که 

محمدرضــا پهلوی بــرای اثبات 

حســن نیت خود به انگلیس ها با 

او همکاری می کرد.

در جایــی دیگــری از خاطرات 

درباریان آمده اســت کــه هویدا 

نیز عامــل انگلیس بوده اســت. 

مــادر  آیُرملــو٬  تاج الملــوک 

محمدرضا پهلوی، هویدا را عامل 

انگلیسی می داند که برخالف میل 

محمدرضا نخســت وزیر شــد. 

تاج الملــوک می گوید: باید بگویم که محمدرضا 

نمی خواســت هویدا را نخســت وزیر کند]5[ اما 

هویدا مورد حمایــت دولت های امریکا، انگلیس 

و فرانسه بود و علی الخصوص در بین اسرائیلی ها 

فوق العــاده محبوبیت داشــت. هویــدا روبروی 

محمدرضا می ایستاد و می گفت: هیچ امری بدون 

اطالع و صالحید لندن صورت نمی گیرد.]6[

بــا تورقی در خاطرات درباریان می توان پشــت 

پــرده انتخاب علی امینی برای نخســت وزیری را 

نیز دریافت. در ســال 1339 آمریکا به محمدرضا 

پهلوی دســتور داد هرچه سریع تر علی امینی را با 

اختیارات کامل به نخســت وزیری منصوب کند. 

کندی٬ رئیس جمهور وقت آمریکا، نخست وزیری 

علــی امینی را به عنوان پیش شــرط اصلی و اولیه 

کمــک مالی به ایــران معیــن کرد و 

گفته بود کــه در صورت صدور فرمان 

نخســت وزیری علی امینــی، وام 35 

میلیون دالری مــورد تقاضای ایران را 

پهلــوی می گذارد.  رژیم  اختیــار  در 

 17 در  نیــز  پهلــوی  محمدرضــا 

اردیبهشــت 1340، علــی امینی را به 

نخست وزیری منصوب کرد.

شــدن  نخســت وزیر  حکایــت 

حسنعلی منصور در اسفندماه 1342 

نیز قابل تأمل است. طبق یک گزارش 

"خیلی محرمانه" ســاواک به تاریخ 12 

تهرانی،  جالل الدین   ،1342 بهمن ماه 

از کهنــه کارهای سیاســت غرب در 

ایران، گفته بود: وزیر مختار ســفارت 

طبق یک گزارش 
"خیلی محرمانه" 

ساواک به تاریخ 12 
بهمن ماه 1342، 

جالل الدین تهرانی، از 
کهنه کارهای سیاست 

غرب در ایران، گفته 
بود: وزیر مختار 

سفارت آمریکا از 
مستأجرین حسنعلی 

منصور است و با او 
سر و سّری دارد، علنًا 
گفته که منصور را به 

نخست وزیری خواهم 
رساند؛ همان طور 

که علی امینی را 
نخست وزیر کردم
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   پی نوشت ها:

پرویــز راجــی. خدمتگزار تخت  1. خاطرات 

طاووس. ترجمه. ح.ا مهران. انتشــارات اطالعات. 

1374. ص 330

2. مأموریــت در ایران، ویلیام ســولیوان، مرکز 

اسناد انقالب اسالمی، ص 192-194

3. غرور و ســقوط، آنتونی پارسونز، مرکز اسناد 

انقالب اسالمی، ص 121-120

4. زاهدی، اردشــیر. 25 سال در کنار پادشاه. به 

کوشــش ابوالفضل آقابای، انتشارات عطایی. ص 

145

5. ملکه پهلوی، خاطرات تاج الملوک. نشــر 

به آفرین. ص 386

6. پیشین، ص407

7. 25 سال در کنار پادشاه:ص 283

8. ملکــه پهلوی، خاطرات تــاج الملوک، ص 

468

آمریکا از مستأجرین حسنعلی منصور است و 

با او ســر و ســّری دارد، علنًا گفته که منصور را 

به نخســت وزیری خواهم رساند؛ همان طور که 

علی امینی را نخست وزیر کردم.

اردشــیر زاهدی که خود به دلیــل اصرارهای 

کاخ ســفید در سفارت ایران در امریکا منصوب 

شــد، درباره  روی کار آمدن آموزگار، یکی دیگر 

بگویم  باید  پهلوی می گوید:  از نخست وزیران 

که انتصاب آموزگار به نخســت وزیری در سال 

56 به دستور مســتقیم جیمی کارتر بود.]7[ در 

همین رابطــه، تاج الملوک نیز در خاطرات خود 

می گوید: محمدرضا تحت فشــار امریکایی ها 

جمشید اموزگار را نخست وزیر کرد.]8[

شریف امامی٬ نیز که یک بار در دهه 1330 به 

نخست وزیری رســید و بار دیگر در شهریورماه 

1357، یکی از مرتبطین فعال ســفارت آمریکا 

بــوده و  بر اســاس همین مناســبات روی کار 

آمد. پس از شکســت تالش های شریف امامی 

در تابســتان 57، محمدرضا پهلوی به خواست 

آمریکایی هــا، غالمرضــا ازهاری را بــه عنوان 

نخست وزیر دولت نظامی به روی کار آورد.

فریده دیبا٬ مادر فرح در مورد شــریف امامی 

می گوید: ازهاری بیشتر از آنکه به پادشاه وفادار 

باشــد، به آمریکایی ها وفادار بــود. بنابراین در 

دوران محمدرضــا پهلوی او عمــال به نماینده 

غــرب در ایران برای پیگیری خواســته های آنان 

تبدیل شده بود.

پهلــوی که در  ترتیــب، محمدرضا  بدیــن 

شهریور 1320 با کمک انگلیسی ها روی کارآمد 

و در 28 مــرداد 1332 هم بــا کمک انگلیس و 

امریکا به قدرت بازگشــت، به یک عنصر "بلقه 

قربان گو" در مقابــل دولت های خارجی تبدیل 

شده بود.



پس از عزل رضاخان در شــهریور 1320 توسط 

متفقین و تبعید وی به جزیره موریس، ســفارت 

انگلیس با  واسطه به محمدرضا پهلوی، ولیعهد 

جدید، دستور داد برنامه های رادیو برلین را دنبال 

نکند. پــس از این دســتور، محمدرضا پهلوی 

بالفاصله گوش کردن بــه برنامه های رادیو برلین 

را برای همیشه کنار گذاشت و با این اقدام اجازه 

تصدی ســلطنت در ایران را از انگلیس دریافت 

کرد.

حسین فردوســت، رئیس دفتر ویژٔه اطالعات 

محمدرضــا پهلوی در این رابطــه می گوید: دو 

هفته آخر سلطنت رضاخان، من درگیر مسائلی 

بــودم که به تعیین سرنوشــت بعــدی حکومت 

پهلــوی پیوند قطعی داشــت. نزدیکــی من به 

ولیعهد و دوستی منحصربه فرد او با من عاملی 

بود که ســبب شد تا در این مقطع حساس نقش 

رابط او را با مقامات اطالعاتی انگلستان عهده دار 

شــوم. در این روزها من تنها یار محرم و صمیمی 

محمدرضا بودم. 

بعدازظهر یکی از روزهای نهم یا دهم شهریور، 

ولیعهد به مــن گفت: »همین امروز به ســفارت 

انگلیــس مراجعه کن. در آنجا فردی اســت به نام 

"ترات" که رئیــس اطالعات انگلیس در ایران و نفر 

دوم سفارت است. او در جریان است و درباره وضع 

من با او صحبت کن.«

محمدرضا اصرار داشــت کــه همین امروز این 

کار را انجام دهم. نمی دانم نام "ترات" و تماس با او 

را چه کســی به محمدرضا توصیه کرده بود، شاید 

فروغی، شاید قوام شیرازی و شاید کس دیگر؟! 

من به ســفارت انگلیس تلفن کــردم و گفتم با 

مســتر ترات کار دارم. تلفنچی بــه او اطالع داد. 

خودم را معرفی کــردم و گفتم که از طرف ولیعهد 

روایت رئیس دفتر ویژٔه اطالعات شاه از حقارت پهلوی در عرصه بین الملل

    پیش شرط انگلیس برای تصدی 

سلطنت به محمدرضا پهلوی
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پیغامــی دارم. از این موضوع اســتقبال کرد و 

گفت: »همین امشــب دقیقا راس ساعت 8 

به قلهک بیا. در آنجا در مقابل در ســفارت، 

جنــگل کوچکی اســت؛ در آنجا منتظر من 

باش.« سپس مشخصات خود را به من داد که 

قدش 180 سانت اســت باریك اندام است و 

حدود 45ـ50 ســاله و گفت که همانجا قدم 

بزنم و او که مرا قبال ندیــده بود می تواند مرا 

بشناسد!

من چند دقیقه قبل از موعد مقرر رســیدم. 

ولی به محــل موعود نرفتم و کمی باالتر قدم 

زدم و راس ســاعت 8 به محل قرار رفتم. دیدم 

که از جنگل خبری نیســت و تنها یك زمین 

است که تعدادی درخت در آنجا کاشته شده 

و حدود 2000 متر مســاحت دارد. دقیقا راس 

ســاعت 8 فردی از در ســفارت خارج شد و 

آن ســمت خیابان به طرف من آمد. 

دیدم که مشخصات او با مستر ترات 

تطبیق می کند. 

به هــم که رســیدیم به فارســی 

چیست؟  اســمتان  گفت:  ســلیس 

من  گفت:خــوب  گفتم:فردوســت! 

هم تــرات! و دســت داد. بالفاصله 

گفتم  چیست؟  موضوع  که  پرســید 

که ولیعهد مرا فرســتاده و نام شما را 

به من داده تا با شــما تماس بگیرم و 

بپرســم که وضع او چه خواهد شد و 

مقداری  ترات  چیســت؟  تکلیفش 

صحبت کرد و گفت که محمدرضا 

طرفدار شدید آلمان ها است و ما از 

درون کاخ اطالعات دقیق و مدارك مستند داریم 

کــه او دائمًا به رادیوهایی کــه در ارتباط با جنگ 

اســت به زبان های انگلیسی، فارســی و فرانسه 

گوش می دهد و نقشه ای دارد که خود تو  پیشرفت 

آلمان در جبهه ها را برایش سنجاق می کنی!

من گفتم که من صرفا پیام آور و پیام بر هســتم 

و مطالبی کــه فرمودید را به محمدرضا منعکس 

می کنم! ترات گفت: »به هر حال من آماده هستم 

که هر لحظه حتی هر شــب در همین ساعت و 

در همین محل با شــما مالقات کنم. شــما هم 

هیــچ نگران وقت نباش که مبادا مزاحم باشــی؛ 

چنین چیزی مطرح نیســت و هــر لحظه کاری 

داشتی تلفن کن!«

مــن بــه ســعدآباد برگشــتم و جریــان را به 

محمدرضا گفتم. او شــدیدا جا خورد و تعجب 

کــرد که از کجــا می داند که من بــه رادیو گوش 

می دهــم و یا نقشــه دارم و غیره! من 

گفتم: خوب اگــر اینها را ندانند پس 

فایده شان چیست؟ محمدرضا گفت: 

حتما کار این پیشــخدمت ها است! 

گفتم:حاال کار هرکه اســت شــما به 

این کاری نداشته باشد، برداشت شما 

از اصل مســئله چیست؟ محمدرضا 

گفت: فردا اول وقت بــا ترات تماس 

بگیر و با او قرار مالقات بگذار و بگو 

که همان شب با محمدرضا صحبت 

کردم و گفت که نقشه را از بین می برم 

و رادیو هم دیگر گوش نمی کنم مگر 

رادیوهایــی که خودشــان اجازه دهند 

آنها را بشنوم.

حسین فردوست 
می گوید: محمدرضا 

به من گفت: فردا 
اول وقت با ترات 

تماس بگیر و با او 
قرار مالقات بگذار 

و بگو که همان 
شب با محمدرضا 

صحبت کردم و گفت 
که نقشه را از بین 
می برم و رادیو هم 

دیگر گوش نمی کنم 
مگر رادیوهایی که 

خودشان اجازه دهند 
آنها را بشنوم
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شــب بعد به همــان ترتیب تــرات را در همان 

محل دیدم... بــه ترات گفتم که محمدرضا گفته 

که نقشــه ها را پاره می کنم و رادیــوی بیگانه هم 

گوش نمی دهم مگر آن رادیوهایی که با اجازه شما 

باشد. ترات گفت: خوب ، ببینیم که آیا او در این 

بیانــش صداقت دارد یا نه؟ گفتم: من کی شــما 

را ببینــم؟ گفت هر موقع کــه بخواهی؛ فردا هم 

می توانی ببینی ولی فعاًل جوابی جز این ندارم... 

همان شــب مــن جریــان مالقــات دوم را به 

محمدرضــا گفتــم. او بالفاصله رادیــو را کنار 

گذاشــت و دســتور داد که نقشــه و ریســمان و 

سنجاق و... را جمع آوری کنم و گفت که دیگر در 

اتاق من از این چیزها نباشد!

 بعــد بالفاصله از من خواســت به ترات تلفن 

کنم. خیلــی دلواپس بــود و دلش شــور می زد. 

 خواســت هرچه زودتر تکلیفش روشن شود  و در 

عین حال از برادر تنی اش علیرضا وحشت داشت 

و می ترسید که انگلیسی ها او را روی کار بیاورند! 

فکــر می کنم 4یا5 روز پــس از اولین مالقات 

بــود که ترات گفت: امشــب همانجــا بیا! ترات 

گفت: محمدرضا پیشــنهادات ما را انجام داده و 

این خوب اســت. البته ما نمی گوییم که به هیچ 

رادیویی گوش ندهد، هر رادیویی دلش خواســت 

گوش بدهد ولی مســئله نقشــه برای ما اهمیت 

دارد که این چه عالقه ای اســت که او به پیشرفت 

قوای آلمان داشــت! به هر حال یك اشکال پیش 

آمده؛ روس ها صراحتا مخالف ســلطنت هستند 

و خواستار اســتقرار رژیم جمهوری در ایران می 

باشــند! امریکایی ها هم بی تفاوتند و می گویند 

برای ما فرقی نمی کند که در ایران جمهوی باشــد 

یا ســلطنت و بیشــتر هم چون رژیم جمهوری را 

می شناســند به آن راغبند. ولی خودما به سلطنت 

عالقمندیم... لذا من باید نخست با امریکایی ها 

صحبت کنم و آنها را توجیه کنم و زمانی که مسئول 

مربوطه قانع شد وزنه ما سنگین می شود و دو نفری 

سراغ روس ها خواهیم رفت.

همان شــب ســخنان ترات را دقیقا بــه اطالع 

محمدرضــا رســاندم و هر روز به ســفارت تلفن 

می زدم... به هرحال پــس از 4،5 روز مجدا او را در 

همان محل و در همان ســاعت دیدم گفت: »من 

امریکایی ها را قانــع کردم که در ایران وضع موجود 

رژیم سلطنت مناسبت تر از جمهوری است، آنها 

هــم پذیرفتند و گفتند که شــما در مناطقی چون 

ایران باتجربه تر و مطلع تر هســتید و حرف شما را 

قبول داریم...«



  بررسی وابستگی تحقیرآمیز رژیم پهلوی به غرب

ذلت وابستگی

یکــی از بارزترین ویژگی هــای رژیم پهلوی 

وابســتگی بی حد و حصر به قدرت های بیگانه 

و کشــورهای اســتعماری به خصوص آمریکا و 

انگلیس بود. هرچند که نشانه های این وابستگی 

در همــه  زمینه ها از جملــه صنعت و تجارت و 

قوای نظامی و ... به چشــم می خورد، اما وجود 

رجال سیاسی وابســته به غرب از خود رضا خان 

و محمدرضــا گرفته تا عناصــر مختلف دربار؛ 

خود نقطه قابل تأملی در وابســتگی بی چون و 

چرای رژیم پهلوی است. افشای این واقعیت از 

زبان عناصر دربار بهترین سند برای وجود ذلت 

وابستگی در سران پهلوی است.

  وابســتگی رضاخــان و محمدرضا 

پهلوی به غرب
رژیم پهلوی که بعد از کودتای سوم اسفند 1299 

توسط انگلیســی ها پایه ریزی شد ؛ با وابستگی به 

بریتانیا روز به روز بیشــتر خود را در معرض سلطه 

آن هــا قرار مــی داد. ملکه  پهلــوی در رابطه با عدم 

اختیــار رضاخــان در انتخاب فرماندهــان نظامی 

کشور و نخست وزیر می گوید: برای تعیین فرمانده 

قشون، افسران انگلیسی باید تصمیم می گرفتند و 

حکومت هم متابعت می کرد. ]1[

محمدرضا هم درباره خوش خدمتی های پدرش، 

به اردشــیر زاهــدی می گویــد: پدر ما بــه منافع 

بریتانیــای کبیر خدمات ارزنده ای کــرد و با ایجاد 
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جریان را به محمدرضا گفتم. او شدیدًا جا خورد 

و پرســید: انگلیســی ها از کجا می دانند که من 

به رادیو گوش می دهــم ..... فردا اول وقت با ترات 

تماس بگیر و بگو محمدرضا نقشه ها را پاره کرد 

و به هیــچ رادیویی هم گــوش نخواهد کرد مگر 

رادیوهایی که ترات اجازه دهد. ]4[

  تحقیــر محمدرضا پهلوی توســط 

ارنست پرون
یکی دیگر از نشــانه های وابستگی محمدرضا 

بــه انگلیس ارنســت پرون بــود که از 

انگلیسی ها  له روزه ســوئیس  مدرســه 

او را بــه عنوان خدمتــکار محمدرضا 

قرار دادند و درواقع جاسوســی بی بدیل 

بود که قدرت وســیعی در دربار داشت. 

فردوســت درباره یکه تازی پــرون برای 

اجــرای نظرات انگلیــس؛ در خاطرات 

خود می گویــد : پرون آمرانه و با حالت 

تحکــم به مــن می گفــت تا بــه او ] 

محمدرضــا [ بگویم و جمالتی از این 

قبیل را به کارمی برد: "من می خواهم این 

کار بشــود!" پــرون گاه حتی در حضور 

من نیز با چنین لحنی صحبت می کرد 

و اگر او مــوردی را نمی پذیرفت ، می گفت: باید 

بکنی وگرنه نتایــج آن را خواهی دید. محمدرضا 

برای اینکه از شّر پرون خالص شود و یا برای اینکه 

توهین بیشتری نشنود می پذیرفت و علی رغم این 

توهین ها، همواره در مقابل پرون حالت تســلیم 

داشت. ]5[

حکومــت مقتدر پهلوی جلــوی حرکت اتحاد 

جماهیر شــوروی به طرف هندوســتان و خلیج 

فارس را گرفــت و کمونیســت ها و انقالبیون را 

سرکوب کرد. ]2[

اردشــیر زاهدی در رابطه با احاطه قدرت های 

بیگانه بــر روی محمدرضا پهلــوی می گوید: 

اصواًل اگر انگلســتان و آمریکا نبودند در همان 

شــهریور 1320 ، که اعلی حضرت رضاشــاه از 

پهلوی  تبعید شــدند، بساط ســلطنت  کشور 

جمع آوری می شــد. همه می دانند که در جریان 

کنفرانــس تهــران اســتالین قضیه 

تشــکیل جمهــوری و حکومــت 

مردمی را در ایران مطرح و خواســتار 

برکناری اعلیحضرت شــده و گفته 

نیســت سرنوشت  بودند که صالح 

یک ملت کهنســال به دســت یک 

اما  شــود،  ســپرده  بی تجربه  جوان 

چرچیل و روزولت با نظر اســتالین 

بقای  مخالفت کــرده و خواســتار 

سلطنت خانواده  پهلوی و پادشاهی 

شده  شاه  محمدرضا  اعلی حضرت 

بودند و اگر پافشــاری این دو رهبر 

غربی نبود در همان شــهریور 1320 

در ایران جمهوری اعالم می شد. ]3[

این احاطه تا جایی بود که حسین فردوست در 

بخشــی از خاطرات خود با اشاره به مالقاتش با 

ترات رئیس اطالعات انگلیس در ایران و ناراحتی 

او از اینکــه محمدرضا به رادیوهای آلمان گوش 

می کند و از روی نقشــه های آن ها جنگ جهانی 

دوم را دنبال می کند ؛ می گوید: پس از بازگشت 

محمدرضا درباره 
خوش خدمتی های 

پدرش، به اردشیر زاهدی 
می گوید: پدر ما به منافع 

بریتانیای کبیر خدمات 
ارزنده ای کرد و با ایجاد 
حکومت مقتدر پهلوی 

جلوی حرکت اتحاد 
جماهیر شوروی به طرف 
هندوستان و خلیج فارس 

را گرفت و کمونیست ها 
و انقالبیون را سرکوب کرد
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  تصمیم گیری بیگانگان برای کشور
علی امینی از رجال سیاســی دوملیتی که 

خود از جوانی عضو ســیا بود ؛ درباره دخالت 

آمریکایی ها در امور کشــور می گوید : شــاه 

دل خوشــی از هیچکس نداشــت و همیشه 

خارجی ها افرادی را بــه او تحمیل می کردند 

چون شــاه چیزی نبود. رزم آرا ) رئیس ســتاد 

مشــترک ارتش( و بعدًا نخســت وزیر را هم 

آمریکایی ها به او تحمیل کردند. ]6[

این در حالی بود که کمک های مالی آمریکا 

در زمان کندی هم با شرط انتصاب علی امینی 

به نخست وزیری صورت می گرفت و به گفته 

فریــدون هویدا خــود محمدرضا در حضور 

امر  این  بــه  خبرنگاران خارجی 

اعتراف کرد. در همین زمینه نیز 

آمریکا  می گوید:   پهلوی  ملکه 

بــرای دادن کمک های اقتصادی 

شرط می گذاشــت که باید فالن 

ســازمان  رئیس  بشــود  شخص 

برنامه و بودجه. مثاًل ارتش ایران 

احتیاج به توپ و تانک داشــت 

می گفتند می دهیم به شرط آنکه 

فالن کس بشود رئیس ارتش. ]7[

اما این بی هویتی اول شخص 

رژیم پهلــوی به همین جا ختم 

نمی شــود. ارتشــبد طوفانیــان 

در خاطــرات خود می نویســد:  

ســولیوان) ســفیر آمریــکا ( و 

ژنــرال هایــزر ) فرســتاده ویژه 

رئیس جمهور آمریکا ( نزد شاه رفتند. من ایستادم 

تا آن ها آمدند بیــرون، فورًا به پیش خدمت گفتم: 

من می خواهم بروم پیش شاه و رفتم. پرسیدم چه 

شد؟ شــاه گفت : این ها به ما تکلیف کرده اند که 

از کشور برویم. گفتم که تکلیف کرده اند به شما 

بروید! برای چه؟ یعنی چه؟ شــاه گفت : ما که به 

انگلیــس و آمریکا بد نکرده بودیم چرا این ها این 

کار را با من کردند!]8[

 دربار ؛ مجمع وابستگان

عالوه بر شــخص محمدرضا ؛ مجموعه افراد 

دربار هم نه تنها از وابســتگی مســتثنی نبودند 

بلکه وابســتگی هرچه بیشــتر را نشــان افتخار 

خود می دانستند و هر چه وابستگی 

بیشــتر بود حوزه نفــوذ و قدرت هم 

بیشتر می شد.

حقیقتی که حسین فردوست به آن 

افرادی که  اشاره می کند و می گوید: 

به وزارت و وکالت و ســفارت و سایر 

مشــاغل مهم و پول ساز می رسیدند 

اصل در همه این افراد وابســتگی به 

سیاست انگلیس و آمریکا بود. ]9[

در همیــن زمینــه ملکه پهلــوی 

می گویــد :  گاهی بــه محمدرضا 

می گفتم چرا با علم به اینکه می دانی 

این پدرسوخته ها نوکر اجنبی هستند 

آن ها را اخراج نمی کنی؟ محمدرضا 

می گفت: چه فایده ای بر اخراج آن ها 

مترتب اســت؟ این ها را اخراج کنم، 

فردوست می گوید: 
پرون گاه حتی در 
حضور من نیز با 

لحن توهین آمیزی با 
شاه صحبت می کرد 

و اگر او موردی 
را نمی پذیرفت 
می گفت: باید 

بکنی وگرنه نتایج 
آن را خواهی دید. 

محمدرضا برای اینکه 
از شّر پرون خالص 
شود و یا برای اینکه 

توهین بیشتری نشنود 
می پذیرفت و علی رغم 

این توهین ها، همواره 
در مقابل پرون حالت 

تسلیم داشت.
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ده ها نفر دیگر را اطرافم قرار می دهند. بگذارید 

این ها باشند خیال دولت های خارجی از ُحسن 

انجام امور در ایران راحت باشد!

او در ادامه با توجه بــه اینکه محمدرضا هم 

از این موضوع آگاه بود می نویســد: محمدرضا 

خصوصــی بــه من می گفــت: همیــن رئیس 

ســاواک و معاون او و مدیران ارشد همه شان با 

آمریکایی هــا ارتباط دارند و بــرای حفظ ظاهر 

می آیند و از من اجــازه می خواهند درحالی که 

قبل از کســب اجازه، اطالعات مــورد نیاز را به 

آمریکا و انگلیس رد کرده اند.]10[

پهلوی  برای درباریان  درحقیقت وابســتگی 

نــه تنها قبیح نبود بلکه خوش خدمتی و نوکری 

هرچه بیشــتر آمریکا و انگلیس یک نوع ترقی 

و پیشــرفت به حســاب می آمد که حاصل آن 

جایگاه های بــاال و ثروت های انبوه می شــد و 

به جهت همین وابســتگی بیش از پیش رژیم  

منافع قدرت های  پهلوی حافظ  دست نشــانده 

بزرگ در منطقه به حساب می آمد.

    پی نوشت ها:

یحانه درودی، دربار به روایت دربار ؛ فساد  1. ر

سیاسی ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی ؛ ص 

16

2. خاطرات اردشــیر زاهدی، 25 سال در کنار 

پادشاه ، انتشارات عطایی ص 252

3. همان ، ص 83

4. خاطرات حسین فردوست ، ظهور و سقوط 

سلطنت پهلوی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سیاسی ، جلد اول ص 100 تا 104

یحانه درودی، پیشین ، ص 21 5. ر

6. خاطرات علی امینی ، نشــر گفتار 1376 ، 

ص 89

یحانه درودی، پیشین ، ص 31 7. ر

یبا ؛ ص  8. خاطرات ارتشــبد طوفانیان، نشر ز

81

9. خاطرات حســین فردوســت، پیشین ؛ ص 

259

یحانه درودی، پیشین ، ص 33 10. ر



ابراهیم متقی 

الگــوي روابط ایــران با ایــاالت متحده و 
انگلیــس در ســال هاي بعــد از کودتــاي 
28 مــرداد 1332 مبتني بر نشــانه هایي از 
»دولت دست نشــانده« بوده اســت. چنین 
مفهومي توســط »مارك گازیوروسکي« و بر 
اساس بررســي اسناد روابط خارجي ایران با 
کشورهاي محوري جهان غرب مورد استفاده 
قرار گرفته است. مفهوم دولت دست نشانده 
در برابر »دولت خودمختار« اســتفاده شده 
ویژگي هایي  داراي  خودمختار  دولت  است. 
از جملــه ابتکار عمــل، خوداتکایي، تحرك 
و اثربخشــي بوده اســت؛ درحالیکه دولت 
دست نشانده مبتني بر نشــانه هایي از روابط 

فرادستي و فرودستي است.
یکي از دالیل اصلي شــکل گیري و گسترش 
انقالب اســالمي ایران را باید واکنش نسبت 
به روابطي دانســت که از آن به عنوان الگوي 
نابرابر روابط خارجي یاد مي شــود. الگوي 
نابرابر بخشــي از ذات سیاســت بین الملل 
بوده که قدرت هاي بــزرگ تالش دارند تا از 
چنین الگو و سازوکاري براي تحقق اهداف 
راهبردي خود اســتفاده کنند. به هر میزان که 
واحدهاي سیاســي از آزادي عمل بیشــتري 
برخوردار باشــند، طبیعي اســت که میزان 
اثربخشــي آنان در ســاختار داخلي، محیط 
منطقه اي و روابط بین الملل افزایش بیشتري 

پیدا مي کند.
گازیوروســکي در مطالعــات خــود به این 
موضوع اشاره دارد که روابط دست  نشاندگي 

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

   الگوی آمریکا برای تحقیر رژیم پهلوی

مبتني بر الگوي خاصــي از چگونگي کنش متقابل 
کشورهاي حامي و کارگزار مي باشد. در این فرآیند، 
 مي کوشد با اســتفاده از ابزار 

ً
کشــور حامي عموما

دست نشــاندگي از قبیل کمك اقتصادي، دستیاري 
امنیتي، توافق هــاي امنیتي، دخالت بــراي افزایش 
توانایي دولت دست نشانده براي سرکوب و یارگیري 
در ناآرامي ها، ثبات سیاسي و میزان کنترل راهبردي 
در کشــور دست  نشــانده را افزایــش دهــد. چنین 
ناآرامي هاي  الگوهاي رفتاري ممکن اســت باعث 
سیاسي و حتي انقالب شود؛ به همان گونه اي که در 

ایران اواخر دهة 1970 ایجاد شد1. 

  ظهــور دولت دست نشــانده در ســاختار 
یم پهلوي سیاسي رژ

الگوي روابط راهبردي امریکا و انگلیس با حکومت 
محمدرضا پهلوي در ســال هاي 57-1332 مبتني 
بر نشــانه هایي از دولت دست نشــانده بوده است؛ 
الگویي کــه منجر به واکنش بســیاري از گروه هاي 
سیاســي و اجتماعي در ایران دهــة 1350 تا زمان 
 
ً
پیروزي انقالب اسالمي شــد. کشور حامي عموما
از سازوکارهاي رواني و راهبردي براي تنظیم و تداوم 
الگوي فرادســتي بهره مي گیرد. یکي از ویژگي هاي 
اصلي حکومــت محمدرضا پهلــوي را باید ایفاي 

نقش دستیاري امنیتي دانست.
 براي ارتقاي روحیه و کارآیي 

ً
دستیاري امنیتي عموما

دستگاه سرکوب دولت دست نشــانده مورد استفاده 
قرار مي گیرد. نقش یابي دولت پیرامون در حمایت از 
سیاست هاي دولت حامي انجام مي پذیرد. سیاست 
داخلــي کشــورهاي پیرامون، تحــت تأثیر اهداف 
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سیاست دولت حامي شــکل مي  گیرد. بسیاري 
از برنامه هاي اقتصادي دولت ایران در سال هاي 
دهــة 1960 به بعــد، تابعــي از ضرورت هاي 
اقتصــادي و راهبردي دولت هــاي حامي یعني 
امریکا و انگلیس بوده است. واقعیت  برنامه هاي  
توسعه اقتصادي ایران نشــان مي دهد که ارتباط 
مستقیم با سیاســت هاي عمومي ایاالت متحده 

داشته است.
الگوي فرادســتي آثار و پیامد خود را در ساختار 
دولت به جا مي گــذارد. در دوران پهلوی بخش 
قابل توجهي از روابط اقتصادي و راهبردي ایران 
و ایــاالت متحــده معطوف به تحقــق نیازهاي 
امنیتــي امریکا بوده اســت. برنامــه  مربوط به 
کمك هــاي خارجي و همچنیــن همکاري هاي 
نظامي معطوف به فرادســتي سیستم مستشاري 
امریکا در ایران بوده است. تحقق چنین اهدافي 
نیازمنــد ایجاد زیربناي نظامي جدیدي اســت 
که امکان بکارگیري تجهیزات خریداري شــدة 

امریکایي در ایران را فراهم سازد. 
در اســناد وزارت خارجه امریکا به این موضوع 

اشــاره شده اســت که: »ایران قادر 
نخواهــد بود ظرف 5 یا 10 ســال 
آینــده بخش اعظم سیاســت هاي 
پیچیــدة نظامــي خریداري شــده 
کار  بــه  و  جــذب  را  امریــکا  از 
اندازد؛ مگر اینکه بر تعداد پرســنل 
امریکایي که براي کمك به ظرفیت 
پشــتیباني به ایران گسیل مي شوند، 
افزوده شــود. در اجراي این برنامه،  
جیمز شــلزینگر وزیر دفاع امریکا 
در سال 1975 مبادرت به انتصاب 
نماینــدة تام االختیــار وزارت دفاع 
براي نظارت بر روند همکاري هاي 
دفاعــي و راهبردي ایــران و امریکا 

نمود2.« 

یــم پهلــوی در سیاســت    حقــارت رژ
منطقه اي

دو مفهوم "امنیــت" و "حقارت" داراي پیوندهاي 
روان شــناختي درهم تنیده اي است. اگر کشوري 
داراي اهــداف راهبــردي فراگیرتري نســبت به 
با   

ً
باشــد، عموما قابلیت هاي ســاختاري خود 

نشــانه هایي از حقارت روبرو مي شود. به همین 
دلیل اســت که موضوع امنیت و حقارت را باید 
به عنــوان زیربناي تحلیل راهبــردي بازیگراني 
دانســت که از انگیزة الزم براي کنش راهبردي، 
بــدون توجــه بــه زیرســاخت هاي اقتصادي،  
تکنیکي و سیاسي برخوردارند. حکومت شاه از 
ابزارهایي بهره مي گرفــت که در عین بی توجهی 
به توان داخلی، نیــاز وي به قدرت هاي بزرگ را 
افزایش مي داد؛ این امر همواره هراس بي پایان را 
در دل رهبران حکومت پهلوي به وجود مي آورد.
رژیم شــاه براي اســتفاده از ابزارهاي خریداري 
شــدة نظامي نیازمند بهره گیري از کارشناســان 
کره  فرانســه،  انگلیــس،  آلمــان،  کشــورهاي 
بود.  پاکستاني  و  هندي  جنوبي، 
چنین روندي نشــان مي دهد که 
الگوي فرادســتي جهــان غرب، 
را  قابــل توجهي  هزینة راهبردي 
ایــران و حتي منافع  براي دولت 
منطقــه اي ایــاالت متحــده در 
به وجود مي آورد.  طوالني مدت 
الگــوي فرادســتي هزینه هــاي 
کنترل  بــراي  امریکا  اقتصــادي 
کاهــش  را  منطقــه اي  امنیــت 
چنیــن  درحالیکــه  مي دهــد؛  
فرآیندي، زمینة افزایش تضادهاي 
ایــران و کشــورهاي منطقــه اي 
خلیج فارس را افزایش داده است. 
اگرچــه بخش قابــل توجهي از 

ادبیات پژوهشي و 
ژورنالیستي، ماهیت 
گزنده تري در مقایسه 
با ادبیات دیپلماتیك 

امریکایي ها نسبت به 
حکومت شاه داشت 
که این ادبیات گزنده 

و تحقیر کننده را باید 
بخش اجتناب ناپذیر 

الگوي کنش 
امریکایي در برخورد 

با شاه و خاندان 
پهلوي دانست.
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تضادهاي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي 
جامعــه و دولــت در دوران پهلــوي، انعکاس 
روابط دولت دست نشــانده و حامي مي باشد،  
امریــکا، چنین  دیپلماتیــك  کارگــزاران  امــا 
تضادهایي را ناشــي از رابطــة دولت و جامعه 
در ایــران مي دانند. موضوع حقوق بشــر، یکي 
از اختالفات اساســي دولت کارتر و حکومت 
شــاه بــود. مقام هــاي وزارت امــور خارجه 
امریکا همواره به این موضوع اشــاره دارند که: 
»برنامــه اي از ســوي امریکا در مــورد امنیت 
عمومي یا همــکاري در زمینة دیگري با پلیس 
یا مقامات کیفري ایــران وجود ندارد. مقداري 
تجهیزات امریکایي به ژاندارمري ایران فروخته 
شده است، اما مقرر شده که دولت ایران از ساز 
و برگ هاي مزبور در ارتبــاط با موضوعاتي که 
منجر به نقض احتمالي حقوق بشــر مي شود،  
اســتفاده نکند. مقامات ایران از مقررات قانون 
اخیر که موارد احتمالي نقض حقوق بشــر را به 
کل برنامة همکاري هاي امنیتي امریکا با ایران 

گاه است2.«   پیوند مي دهد، آ

  غرور و سقوط در حکومت پهلوي
رضاخــان و محمدرضــا پهلوی در شــرایطي 
قــدرت خود را از دســت دادند که احســاس 
مي کردند به باالترین ســطح قدرت سیاســي، 
امنیتي و راهبردي نایل شــده اند. قدرت همواره 
ویژگي فریبندگي دارد. به همین دلیل اســت که 
معادلة قدرت براي حکومت هــاي اقتدارگرا با 
نشانه هایي از ابهام همراه خواهد بود. حکومت 
گروه هــاي جمهوریخواه در امریکا، بیشــترین 
ســهم امنیتي را به حکومت محمدرضاشاه به 
عنوان ژاندارم منطقه اي اعطا مي کرد؛ موقعیتي 

که دوام چنداني نداشت.
به قدرت رســیدن جیمي کارتر، الگوي روابط 
امریکا و شــاه را بــا تغییــرات الگویي روبرو 

اعتماد خود  امریکا،   ســاخت. مقام هاي حکومت 
را به شاه از دست داده بودند. همکاري هاي امریکا 
و ایران در دوران نیکســون و جرالــد فورد،  ماهیت 
همکاري جویانه و راهبردي داشــت. چنین الگوي 
ارتباطي در دوران جیمي کارتر با نشانه هایي از تغییر 
همراه شــد. جمهوریخواهان توجهي به موضوعات 
حقوق بشــر، دموکراسي و اصول اخالقي لیبرالیسم 
نداشــتند. بــه همین دلیل اســت کــه آزادي عمل 
محمدرضا شــاه براي ســرکوب در حــوزة داخلي،  

ماهیت فراگیر و پایان ناپذیر داشت.
در دوران حکومــت جمهوریخواهان، میزان آزادي 
عمل ســاواك براي ســرکوب گروه هاي سیاســي و 
اجتماعــي به میزان قابــل توجهــي افزایش یافت. 
کارتر همواره از سیاست هاي اقتصادي و تسلیحاتي 
نیکســون و فورد انتقاد می کرد. نطق هاي انتخاباتي 
 در جهت مقابله با متحدین ســنتي 

ً
کارتــر عمومــا

امریــکا در دوران جمهوري خواهــان بــود. کارتر 
اقتصادي جمهوري خواهان  الگوي روابط نظامي و 
با مجموعه هاي پیراموني را براساس معادلة ارتباط با 

»سوداگران مرگ« تعریف مي کرد. 
در بســیاري از مــوارد مي تــوان نشــانه هاي رفتار 
تحقیرآمیــز کارتــر و برخي از مقام هاي سیاســت 
خارجــي امریکا در برخــورد با حکومت شــاه را 
مشــاهده کرد. ادبیات آنان در حمایــت از حقوق 
بشر شــکل گرفته بود؛ درحالیکه واقعیت سیاست 
امریکا نشــان مي داد که شــکل جدیــدي از رابطة 
سیاسي و اقتصادي را پیگیري مي کند که هزینه هاي 
راهبردي کمتري براي منافع ملي و راهبردي امریکا 
داشته باشــد. کارگزاران و مقام هاي اجرایي سیاست 
خارجي حکومت کارتر، در تعامل با شاه و کارگزاران 
سیاست خارجي ایران از ادبیات تحقیرآمیز استفاده 

مي کردند.
نظریه پردازاني همانند مایکل لدین در زمرة منتقدین 
حکومت شــاه در ســال هاي پایاني دهــة 1970 
محســوب مي شــوند. مایکل لدین در گزارش خود 
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به این موضوع اشــاره دارد که رژیم هاي خودکامه 
نظیر ایــران و شــیلي که از حمایــت بي چون و 
چراي ایاالت متحده برخوردار بودند، از قابلیت 
الزم بــراي ایجاد یك ویتنام جدیــد براي امریکا 
برخوردارنــد. مایکل لدیــن از مفاهیمي همانند 
»پینوشــه  ایران« در توصیف شاه اســتفاده کرده 

است3. 
بهره گیــري از مفاهیمي همانند پینوشــه  ایران در 
ادبیات سیاسي، نشانه هایي از توهین را منعکس 
مي ســازد. مایکل لدیــن در بکارگیــري مفاهیم 
انتقادي و ادبیات تحقیرکننده در برخورد با شــاه 
و حکومت پهلوي در مقایسه با سایر تحلیلگران 
امریکایــي، داراي الگوي تهاجمي تري بود. افراد 
دیگري همانند ویلیام لوئیس وجود داشــتند که 
نگــرش آنان در تبیین حکومت ایــران و امریکا، 
ماهیت تحقیرکننده داشــت. ادبیات به کار گرفته 
از ســوي ویلیام لوئیس در برخــورد با حکومت 
شــاه نشــان مي دهد که حتي ادبیات پژوهشي و 
ژورنالیســتي، ماهیت گزنده تري در مقایســه با 

نسبت  امریکایي ها  دیپلماتیك  ادبیات 
به حکومت شــاه داشته است. ادبیات 
گزنــده و تحقیر کننــده را باید بخش 
امریکایي  کنش  الگوي  اجتناب ناپذیر 
در برخورد با شاه و خاندان پهلوي در 

سال 1978 دانست.
یکــي دیگــر از افــرادي کــه ادبیات 
تحقیرآمیز دربارة کارگزاران سیاســت 
خارجــي و ســاختار حکومتي شــاه 
بهــره مي گرفت،  زبیگنیو برژینســکي 
مشــاور امنیت ملي دولت کارتر بود. 
برژینســکي که در زمرة افراد معتبر و 
باقدرت در شــوراي روابــط خارجي 
بسیاري  داشــت،   قرار  متحده  ایاالت 
از الگوهاي رفتاري کارگزاران ایراني را 

»مایة ننگ« مي دانستند4.  

شاه در نهایت سرنوشــت مشابهي با پدرش پیدا 
کرد. رضاشــاه در ســال 1941 با تراژدي امنیتي 
روبرو شــد. هیچ گاه رضاشــاه فکر نمي کرد که 
امــکان تغییر در الگوي رفتاري انگلیس و امریکا 
نسبت به حکومت رضاشــاه وجود دارد. نامبرده 
احساس مي کرد که تفاوت هاي سیاسي و ادراکي 
انگلیــس و ایاالت متحــده با اتحاد شــوروي، 

ماهیت پردامنه و فراگیر دارد. 
به همین دلیل است که در زمان خروج از کشور، 
ادبیات مبتني بــر ناامیدي را بــه کار مي گرفت. 
محمدرضا شاه همانند پدرش در وضعیت شوك 
سیاســي قرار گرفت. رضاشــاه در مهر 1320 و 
درحالیکه در حال ورود به عرشــة کشــتي برمه 
بود، با عجز به ســفیر انگلیس در تهران »سرکالر 
مونت اسکراین« بیان داشت: »چرا به من نگفتند 
که انگلیســي ها به کمك من احتیاج دارند؟ اگر 
وزیر مختار شــما براي من توضیــح داده بود که 
کشــور من چقدر براي اســتراتژي بزرگ متفقین 
ضرورت دارد،  من فرصت همــکاري مي یافتم. 
که  ادعا مي کنید  انگلیسي ها  شما 
من جاسوســان آلماني را پناه داده 
بودم؛  این حرف، بي معنا اســت. 
ولي  بودند  ایــران  در  آلماني هــا 
مأمورین شــهرباني و تأمینات از 
نزدیك مراقبشــان بودنــد تا مبادا 
بیفتد.  به خطــر  ایــران  بي طرفي 
داشتید  ایران  به  احتیاج  مي گویید 
تا از طریق آن براي روس ها تانك 
و تــوپ بفرســتید. اگــر به جاي 
بدبختي که بر ســر ما آوردید، این 
را به من گفتــه بودید،  من راه آهن 
سراســري خــود را در اختیارتان 

مي گذاشتم6.«  
محمدرضاشــاه  اصلي  ویژگــي 
آن بــود که فکر مي کــرد از طریق 

از دست دادن قدرت 
ًا با نشانه هایي  عمدت

از حقارت همراه 
خواهد بود. حقارت 

اصلي محمدرضاشاه 
و رضاشاه مربوط 
به شرایطي است 

که حتي در فضاي 
پذیرش الگوي 

فرادستي بازیگران 
اصلي سیاست 

بین الملل نتوانستند 
موقعیت ساختاري و 
اقتدار سیاسي خود را 

حفظ نمایند.
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حفظ روابط سلســله مراتبي و الگوي مبتني بر 
سازوکارهاي دولت دست نشانده،  قادر خواهد 
بود تــا در حکومت باقي بمانــد. اما تحوالت 
سیاسي ایران به گونه اي شکل گرفت که نیاز به 

تغییر را اجتناب ناپذیر مي ساخت.
کنفرانــس گوادلوپ را باید پایــان دوران اقتدار 
رژیم پهلوي دانســت. شاید هیچ چیز به اندازة 
نتایج کنفرانس گوادلوپ براي شــاه تحقیرآمیز 
محسوب نشــود. چنین حوادثي، واقعیت هاي 
تاریخ سیاســت و قدرت تلقي مي شود. اقتدار 
هر بازیگري، تابعي از ضرورت هاي سیاســي 
و الگوهــاي کنــش وي در تعامــل با ســایر 
بازیگران محســوب مي شــود. از دست دادن 
 با نشــانه هایي از حقارت همراه 

ً
قدرت عمدتا

خواهد بود. حقارت اصلي محمدرضاشــاه و 
رضاشاه مربوط به شــرایطي است که حتي در 
فضاي پذیرش الگوي فرادستي بازیگران اصلي 
سیاست بین الملل نتوانستند موقعیت ساختاري 

و اقتدار سیاسي خود را حفظ نمایند.

    پی نوشت ها:

1-  مارک گازیوروســکي، سیاست خارجي 

امریکا و شاه؛ بناي دولت دست نشانده در ایران، 

ترجمة فریدون فاطمي، تهران: نشــر مرکز، ص 
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2-  الکساندر، یوناه و الن نانز، ایران و ایاالت 

به،  متحده امریکا؛ تاریخ مســتند روابط دوجان

ترجمة سعیده لطفیان و احمد صادقي، تهران: 

نشر قومس، ص 600.
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ترجمة سعیده لطفیان و احمد صادقي، تهران: 
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5- لدین، مایکل و ویلیام لوئیس، هزیمت؛ 

رسوایي شکست امریکا در ایران، ترجمة احمد 

سمیعي گیالني، تهران: نشر ناشر، ص 78.

6- هوشــنگ مهدوي، عبدالرضا )1373(، 

سیاســت خارجي ایران در دوران پهلوي، تهران: 

نشر البرز، ص 53.



رژیم  تاریــخ  صفحــات  وقتی 

بــا  یــم،  می زن ورق  را  پهلــوی 

پدیده ای تحت عنوان "وابستگی" 

مواجه می شویم. پدیده ای که در 

رضاخان  سلطنت  دوران  سراسر 

و محمدرضا پهلوی، به وضوح مشــاهده 

می شود. اما در ورای این وابستگی، موضوع 

یز مشاهده می شود و آن ذلت رژیم  دیگری ن

پهلوی در برابر غرب اســت. به طوری که 

انگلیــس و امریــکا در مــوارد عدیده ای، 

رضاخان و محمدرضا را تحقیر می کردند.

ر به این مسئله توجه  از آنجا که تاکنون کمت

شده است تصمیم گرفتیم بررسی حقارت 

رژیم پهلوی در مقابل کشورهای غربی به 

سراغ یک مورخ برویم.

یعقــوب توکلی، پژوهشــگر و مــورخ که 

بســیاری از کتب درســی تاریخ با قلم او 

نگاشته شده اســت، لیستی از تحقیرها و 

ذلت ها ســلطنت پهلــوی در برابر غرب را 

ارائه می کند. 

آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگوی 

پایــگاه مرکز اســناد انقالب اســالمی با 

یعقوب توکلی است.

    در سوم اســفند 1299 رضاخان با کمک 

انگلیسی ها نام خودش را مطرح کرد و بعد 

هم انگلیســی ها او را به تخت ســلطنت 

رســاندند. به نظر شــما چــرا انگلیس بر 

روی یک افســره دون پایه مثــل رضاخان 

ســرمایه گذاری کرد؟ و از روی کار آوردن او 

چه هدفی داشت؟

الرحیم.  الرحمن  بسم الله  توکلی:  یعقوب 

در طول تاریخ دولت ها و سلســله هایی که 

به وجود آمده اند بر اســاس شرایط داخلی 

در گفتگوی پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی با یعقوب توکلی بررسی شد

لیستی از تحقیرهای رژیم پهلوی در برابر غرب

گفتگو

}
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کشور شــکل گرفته اند. یعنی این  که یک 

نظام سیاسی تضعیف شده و نمی توانست 

حوزه ســرزمینی را به خوبی اداره کند و در 

کنار تضعیف یک سلسله و با پراکنده شدن 

نیروهای حامی آن، یک جریان قدرت جدید 

در کشور شکل می گرفت و می توانست با 

استفاده از فرصت های مختلف سیاسی و 

اجتماعی حاکمیت کشــور را 

به دســت بگیرد. از این طریق 

شــهرهای مختلف کشور را با 

یک  و  می کــرد  همراه  خودش 

اتحادیه نیرومند شــکل می داد 

پیدا  پادشــاه غلبه  بر  نهایتًا  و 
می کــرد و تاج پادشــاهی را به 

دست می آورد.

خارجی  یــروی  ن هیچ  واقع  در 

این جایگاه  به  در شــکل دهی 

ر نبود. اما بعد از  سیاســی موث

اواســط دوره قاجار، در یکی از 

بندی  روس  و  ایران  قراردادهای 

آمد که بــه حمایت روس ها از 

عباس میرزا  فرزندان  جانشینی 

مربوط می شد و این بند باعث 

شــد پای دخالت بیگانگان در 

حمایت از پادشاه به ایران باز شود. 

این یک گسلی ایجاد کرد و در نهایت باعث 

شد دستگاه آن قدر به دو طرف قدرت روس 

و انگلیس وابســته شود که تمام اختیارات 

کشور از دســت برود و درســت زمانی که 

کشــورهای مختلف وارد عصر پیشــرفت 

شــده بودند ما وارد عصر استثمار شدیم. 

حتی روس و انگلیس در قرارداد 1915 ایران را 

بین خودشان تقسیم کردند و بعدا هم با توجه 

بر  به این که روسیه به خاطر وقوع انقالب اکت

بــرای مدتی از تحوالت منطقــه ای کنار رفته 

بود، انگلســتان با قرارداد 1919 می خواست 

ایران را تحت الحمایه خودش کند و کشــور 

ایران را جزء امپراطوری انگلستان دربیاورد. 

تدریجی  می بایست  روند  این  اما 

شــکل بگیرد و یک دفعه و یک جا 

نمی شــد اعــالم کننــد. چــون 

خسارات سنگینی را به بار می آورد 

و انگلســتان نمی خواست در این 

باب هزینــه بدهد. اما سیســتم 

هزینه هــای  تحت الحمایگــی 

ســنگینی به لحاظ مالی و حتی 

یــرو بــرای اداره کشــور  اعــزام ن

این جــا وزارت  ایــران داشــت و 

رهبری  به  انگلیس  مســتعمرات 

چرچیــل و حمایــت لوید جرج 

سمت  به  انگلستان  نخست وزیر 

تأســیس دولت هایــی در منطقه 

می روند و این دولت ها، نظام های 

اما ماهیت شبه  سلطنتی هستند 

مدرنیستی دارند ولی عماًل با اراده 

انگلستان روی کار آمده اند. 

 رضاخان همیشــه در برابر غربی ها 

خفت و خودکم بینی داشت.
 چــون انگلیســی ها رضاخــان را به قدرت 

رســانده بودنــد، بــه راحتــی او را تحقیــر 

می کردند. در تاریخ چه نمونه هایی از تحقیر 

نمونه های خواری 
و زبونی رضاخان را 

می توانیم در واگذاری 
امتیاز 1933 به 

انگلیسی ها و مسئله 
پذیریش واگذاری 

شط   العرب به عراق 
که تحت الحمایه 

انگلستان بود ببینیم. 
او بخش های وسیعی 

از سرزمین ما را به 
عراقی ها و در واقع به 

انگلیسی ها واگذار 
کرد و از حقوق ما در 

ماجرای شط العرب به 
طرز نادرستی عدول 

کرد.
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رضاخان توسط انگلیسی ها وجود دارد؟

یعقوب توکلی: نقطه ضعف و زبونی در برابر 

انگلیســی ها از ابتدای ســلطنت رضاخان 

جریان داشت و او همیشــه در برابر غربی ها 

یک حالــت خفت و خودکم بینی داشــت. 

حــاال ممکن اســت در یکی دو جــا هم از 

باب عصبانیت کارهایی کرده باشــد اما بعد 

به سرعت پشیمان می شــد و درصدد جبران 

برمی آمد.

رضاخان عماًل در مقابل غربی  ها 

را  او  که  انگلیســی ها  خصوصًا 
روی کار آورده بودند هیچ اقدامی 

جز ضعف و تســلیم نداشت. او 

می دانست انگلیس ها او را بر سر 

کار آورده انــد و اعتبارش به اندازه 

توجه انگلستان به او است و اگر 

بار  توجه انگلیس از بین برود، اعت

پهلوی ها هم از بین می رود. 
 

ذلــت  از  نمونه هایــی   

رضاخان در برابر غرب
زبونــی  و  خــواری  نمونه هــای 

را می توانیم در واگذاری  رضاخان 

بهتر  با شــرایطی  امتیــاز 1933 

از قرارداد دارســی به انگلیســی ها و مسئله 

پذیریش واگذاری شــط   العــرب به عراق که 

تحت الحمایه انگلستان بود ببینیم. او حتی 

عماًل بخش های وســیعی از سرزمین ما را به 
عراقی ها و در واقع به انگلیسی ها واگذار کرد 

و از حقوق ما در ماجرای شــط العرب به طرز 

نادرستی عدول کرد. 

یکی دیگر از ضعف و زبونی های رضاخان 

در مقابــل انگلیس، ماجــرای جزیره های 

خلیــج فارس بــود که مرحــوم غالمعلی 

تعدادی  فــارس  در منطقه خلیج  باینــدر 

از جزیره  هــای متروکه را به نــام ایران پرچم 

زده بــود. ایــن اقــدام بایندر باعث شــد 

انگلیســی ها به رضاخــان اعتراض  کنند. 

رضاخــان هم به جای این  کــه در برابر این 

خواست انگلیسی ها مقاومت کند، بایندر 

را توبیخ می کند که شــما چرا بی 

اجازه رفتیــد و در این جزایر پرچم 

ایران را زدید؟! 

بایــد بگویم آن تبعیــد خفت بار 

نتیجه  رضاخان در شهریور 1320 

او  که  اســت  خفت هایی  همــان 

با  نامشــروعش  پیوند  خاطــر  به 

تحمیل  ایران  مردم  به  انگلســتان 

کرد و آن خفت هــا در نهایت یقه 

خودش را گرفت.

    بعــد از اینکه رضاخــان عزل و 

روی  محمدرضــا  و  شــد  تبعید 

کار آمد، آیــا غربی ها برخوردهای 

تحقیرآمیزی که با رضاخان داشتند 

با محمدرضا هم داشتند؟ چه شواهدی در 

رابطه با حقارت های محمدرضا پهلوی در 

مقابل دولت هــای اروپایی در تاریخ وجود 

دارد؟

 نمونه هایــی از تحقیر محمدرضا 
پهلوی توسط غرب

یعقــوب توکلی: من خاطرم هســت که در 

محمدرضا نمونه 
کامل یک انسان 

خودباخته در مقابل 
غربی ها بود. او 

خیلی جاها هم 
می فهمید که دارند 
تحقیرش می کنند. 

در گفت گوهای 
خصوصی هم گاهی 
به این موارد با تلخی 

اشاره می کرد. مثال در 
گفت گوهایی که با 

علم و امثال او داشت 
این حالت ها نشان 

داده می شود
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کتاب های درســی قبل از انقالب، یا مثال 

در کتاب "عظمت بازیافته"، آمدن چرچیل، 

روزولت و اســتالین به ایران به عنوان یکی 

از افتخارات تاریخ ایران تلقی می شــد و به 

عنوان متن مانیفســت تاریخ شاهنشاهی 

آمده بود. اما کم تر کســی می دانســت که 

انگلیسی ها، شوروی ها و آمریکایی ها قرار 

مذاکرات تهران را خودشــان و بدون این که 

شــاه دولت ایران در جریان باشد گذاشتند 

و زمانی شــاه این را فهمید که این ها آمده 

به ایران آمده بودنــد و کنفرانس تهران را در 

ســفارت انگلیس و بعضی جلسات را در 

ســفارت روســیه ترتیب داده بودند. یعنی 

تا زمان آمــدن این  ها به ایران، ســران رژیم 

پهلــوی اصال خبــر نداشــتند و نیروهای 

نظامــی طرفین امکانات آن را فراهم کردند 

و شاه و دستگاه سلطنت از این ماجرا خبر 

نداشت. 

ر ایــن  که اصاًل شــاه را به حضور  جالب ت

خود هم نپذیرفتنــد و حاضر به مالقات با 

ر از همه چرچیل که  شــاه نشــدند و مهم ت

خودش در روی  کارآوردن رضاخان و بعد در 

ر بود، اصال  روی  کار آوردن محمدرضا موث

حاضــر به مالقات بــا محمدرضا پهلوی 

نشد و شــاه خودش شــخصا به سفارت 

بعد سفارت  آمریکا و  انگلیس، ســفارت 

شوروی رفت. جالب است که روزولت هم 

به این بهانه که پــا درد دارد حتی در مقابل 

شاه از جایش بلند نمی شود. 

ا مثاًل در جریــان جنگ جهانی دوم، خود  ی

شــاه می گوید که من تمــام کارخانه های 

کشور را به این ها دادم اما بالفاصله بعد 

از آمدن آمریکایی ها آنها قیمت دالر را به 

خاطر کمک به سربازان خارجی دو برابر 

آمریکایی  اگر یک گروهان  یعنی  کردند. 

که در ایران مســتقر بود قبال برای غذای 

ســربازانش مثاًل روزی دو گوســفند با 

قیمــت 10 دالر می خریــد، حــاال برای 

همان دو گوسفند 5 دالر پول می داد. 

در شــرایط مختلف شــما این خفت و 

خواری را می بینید. مثل همان ماجرایی 

که حضرت امــام به آن اشــاره کردند و 

به سینه در  فرمودند محمدرضا دســت 

کنار رئیس جمهور امریکا ایستاده بود. 

خیلی از این خفت ها را حتی نمی شــود 

گفت. من این را از قول آقای ابوالحسن 

ابتهــاج )وزیــر مشــاور و مدیرعامــل 

سازمان برنامه و بودجه در دوران پهلوی( 

خاطراتــس  کتــاب  در  او  می گویــم؛ 

می گوید ما معمــوال برای انجام طرح ها 

و کارهای خود از مستشــاران آمریکایی 

دعوت می کردیم. یکی از این مستشارها 

که یک بار ما دعوت کــرده بودیم و قرار 

بود به ایران بیاید، معاون ســابق وزارت 

خارجه آمریــکا بود. ابتهــاج می گوید 

من لیســت مستشارها را به شاه دادم. او 

لیســت را دید و وقتی به اسم آن معاون 

وزیرخارجه رســید گفت: این شــخص 

یاید؟ شــاه یک مقدار  یاید. گفتم چرا ن ن

گوشــش ســرخ شــد و گفت: این فالن 

ریا  فالن شــده در جریان سفر ما، ملکه ث

را به یک جلســه خصوصی دعوت کرد 
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و پیشنهاد وقیحانه و بی ادبانه ای به او داد. 

جالب این است که ابتهاج می گوید با این 

وجود بعدا باز شاه پشــیمان شد و گفت: 

اشکال ندارد، بیاید. یعنی شاه نمی تواند به 

یاید. یعنی  آمریکایی ها بگوید که آن آدم ن

او حتی در این حد هم برای خودش در برابر 

آمریکایی ها شخصیت قائل نبود.

یک نمونه دیگر را در جریان عزل و نصب ها 

می بینیم. مثال آذربرزین، فرمانده عملیات 

نیروی هوایی شــاه در خاطراتش می گوید: 

من به عنوان فرمانده نیروی هوایی انتخاب 

شدم و حتی زاهدی دسته گل تبریک برایم 

فرســتاد، علم دسته گل فرستاد ولی به این 

دلیل که ســفارت آمریکا با فرمانده شدن 

من مخالفت کرده بود شاه آن را پس گرفت.

  یعنــی امریکایی ها در عزل و نصب ها هم 

دخالت می کردند و شــاه نمی توانست در 

مقابل دستور آنها ایستادگی کند؟

یعقــوب توکلــی: بلــه، خــود آذربرزین 

می گویــد که حتــی غروب با شــاه توافق 

کردیم و بالفاصله اردشیر زاهدی برای من 

دسته گل فرستاد و به من تبریک گفت. اما 

اول صبح وقتی مــن آمدم که فرمان نیروی 

هوایی را بگیرم دیدم که سفیر آمریکا آمده 

و هوشنگ حاتم را به عنوان فرمانده نیروی 

هوایی آورده است. دوباره دفعه بعد همین  

اتفاق افتاد؛ بعد از کنار رفتن حاتم قرار شد 

که من فرمانده نیروی هوایی شوم که باز هم 

ســولیوان آمد و این بار ربیعی را روی کار 

آورد. 

عماًل ژنرال سیکو رئیس مستشاری  یعنی 

آمریــکا در نیروی هوایی و ســفیر آمریکا 

دخالــت می کردند. آذربرزیــن می گوید: 

من یک بار به شــاه گفتم مــا درون کاخ با 

هــم صحبت کردیم و کســی به جز من و 

شــما نبود. حتما شــما داخل کاخ شنود 

دارید که ســفارت امریکا از تغییر فرمانده 

نیروی هوایی مطلع شده است. به او گفتم 

کاخ در ســفارت آمریکا شــنود می شود، 

شــما اجازه بدهید من سیســتم شنود را 

در کاخ پیدا کنم. اما شــاه با وجود این که 

می دانست آمریکایی ها در کاخ شنود دارند 

ولی قبول نکرد. 

توجه کنید، این حرف را کســی می زند که 

هم به شــاه، هم به آمریــکا و هم به رژیم 

صهیونیستی بسیار وفادار بود و برای آن ها 

جنگید و برایشان کارهای فراوانی کرد.

یکی دیگر از زبونی ها و ترس شاه در مقابل 

امریکایی هــا را در جریــان موشــک های 

فونیکــس می بینیــم. در جریان ارســال 

موشک های فونیکس، آمریکایی ها یکی از 

کارهایی که کردند این بود که آن موشک ها 

را بــه صــورت قطعات منفصلــه در بین 

کاالهــای نیروی زمینی فرســتادند. یعنی 

اما اصلی ترین  را آوردند  هواپیمای اف14 

خاصیت هواپیمای اف14 که موشک بود 

را ندادند. اف14 وقتی موشــک نداشــته 

باشــد یک پرنده بــی آزار اســت و کاری 

نمی تواند بکند. اصاًل تمام خاصیتش به 

موشکش بود.

آذربرزین می گوید تحقیق کردیم و دیدیم 
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که قطعات موشــک به صــورت قطعات 

بارهای نیروی زمینی است و  منفصله در ان

آمریکایی ها عمداً ایــن کار را کرده اند که 

ما نتوانیم همیشــه هواپیمای آماده داشته 

باشــیم. او می گویــد من این  را به شــاه 

گزارش کردم. شــاه گفت: اشکالی ندارد، 

شما به آمریکایی ها چیزی نگویید. 

یــا مثاًل آن زمان خیلــی هیاهو می کردند 

که ما بزرگ ترین اسکادران سوخت رسانی 

را داریم. امــا واقعیت این بــود که اینها 

از رده خارج  تعدادی هواپیمای آمریکایی 

شــده بودنــد و امریکایی هــا این ها را در 

قبرستان هواپیماها گذاشته بودند و ژنرال 

سیکو پیشنهاد می دهد که این هواپیماها 

به عنوان هواپیمای ناوگان هوایی توســط 

ایران خریداری شود. 

واقعــا مگــر در آن زمــان ایــران چقــدر 

این تعداد هواپیمای  هواپیما داشــت که 

سوخت رســان برای آنها خریداری شود؟ 

تــازه آن  هم هواپیمای از رده خارج شــده. 

شــما در نظر بگیرید مثل این  که شما 50 

تا ماشــین دارید، برای این تعداد مثال 10 

تا پمپ بنزین درســت کنیــد درحالی که 

مثال یک یــا دو پمپ بنزین برای آن تعداد 

کافی و منطقی اســت و بیش از آن دیگر 

ولخرجی است. ولی چون دستور از طرف 

امریکایی ها بود، شــاه هم دســتور خرید 

صادر می کرد.

هواپیمای  خریــد  ماجرای  در  همین طور 

یز یک زبونــی و حقیری در رژیم  اف14 ن

پهلــوی مشــاهده می شــود. آن زمــان، 

ساخته  اف14  هواپیمای  گرومن  شــرکت 

بود. برد اف 14 خیلــی کوتاه بود و تقریبا 

ر برد نداشــت. در نتیجه  150 مایل بیشــت

نیروی دریایی آمریــکا آن را نپذیرفت. اما 

برای این  که شــرکت گرومن ورشکســت 

نشود، امریکایی ها آن هواپیماها را به ایران 

ایران می دانســت  فروختنــد در حالی که 

نــوع  در  دارد.  را  اشــکاالت  ایــن  اف14 

خودش پیشــرفته بود اما واقعا کاربردی در 

نیروی دریایی نداشــت. اما بــا این وجود 

شــاه این هواپیماهــا را از امریکا خرید و 

بعــد از انقالب و در دوران جنگ تحمیلی 

هــم ایرانی ها تقریبــًا 290 تغییــر در آن 

هواپیماها ایجــاد کردند تا آن قابلیت های 

عملیات های زمان جنگ تحمیلی را پیدا 

کــرد و قابلیت هایش افزایــش یافت. لذا 

مــوارد فراوانی وجود دارد که شــاه در برابر 

آمریکایی ها واقعًا ذلیل و زبون بود.

    آیا محمدرضا پهلــوی از این تحقیرها 

آگاه بود و می دانســت کــه امریکایی ها و 

انگلیسی ها او را تحقیر می کنند؟

یعقوب توکلــی: بلــه، محمدرضا نمونه 

کامــل یک انســان خودباختــه در مقابل 

غربی هــا بــود. او خیلــی جاهــا هــم 

می فهمیــد که دارند تحقیــرش می کنند. 

به  در گفت گوهای خصوصــی هم گاهی 

این موارد با تلخی اشــاره می کرد. مثال در 

گفت گوهایی که با علم و امثال او داشــت 

این حالت ها نشان داده می شود.

   آیــا محمدرضا پهلوی واکنشــی به این 
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تحقیرها نشان می داد؟

یعقوب توکلی: ببینید، محمدرضا یک شخص 

وابسته به آمریکا بود و به شدت از آمریکایی ها 

می ترسید و از آنها حســاب می برد. از همین 

رو هم نمی توانســت کاری بکند چون ترس او 

در برابر آمریکایی ها، تــرس حداکثری بود. او 

فکر می کرد که آمریکایی ها ممکن اســت یک 

روز او را کنــار بگذارند و این از خود بیگانگی 

باعث شده بود او دائمًا به صورت یک آدم تابع 

آمریکایی ها در مســائل سیاســی عمل کند و 

چمشش به دهان کاخ سفید باشد.

   به نظر شــما نحوه روی کار آمدن محمدرضا 

در شهریور 20 و همچنین بازگشت او به قدرت 

بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که باز هم توسط 

خارجی      ها انجام شد، چه تأثیری در قبول رفتار 

از ســوی محمدرضا  توهین آمیــز خارجی ها 

پهلوی داشت؟

یعقوب توکلی: بعد از شهریور 1320 و بعد از 

کودتای 28 مرداد، شاه این مسئله را فهمید که 

فقط انگلیس و امریــکا می توانند به او کمک 

کنند. او به خصوص بعد از 28 مرداد، بیش از 

یر انگلیس و امریکا در بازگشــتش به  پیش تاث

قدرت را مشــاهده کرد. لذا او همیشه در برابر 

آنها زبون و حقیر بود و هرگونه حقارت در برابر 

آنها را می پذیرفت.



در  پهلوی  رکن اصلــی ســلطنت 

طول بیــش از نیم قرن حاکمیت در 

ایران، وابســتگی بود. هم رضاخان 

در همه  پهلــوی  و هم محمدرضا 

ابعاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی 

و... ، وابسته غرب بودند و تالش می کردند 

رضایت آنها را جلب کنند.

رضاخان به شــدت به انگلیسی ها وابسته 

بود، با کمک آنها روی کار آمد و به دستور 

یــز عــزل و تبعید شــد. او در طول  آنها ن

یز مطیع و فرمان بردار  دوران سلطنت خود ن

انگلیس بود.

محمدرضــا پهلوی هم بــا نظر انگلیس، 

امریــکا و شــوروی روی کار آمد و مهم تر 

از آن، در ســال 1332 بــا یــک کودتــای 

انگلیســی-امریکایی در قدرت باقی ماند. 

او در طول ســلطنتش همواره مطیع غرب 

بود و ایــن اطاعت بی چــون  و چرا باعث 

یز شــده بود؛  از بین رفتن عزت نفس وی ن

به طــوری که او بارها از ســوی نمایندگان 

امریکا و انگلیس تحقیر می شــد اما هرگز 

توان مقاومت و ایســتادگی در برابر آنها را 

نداشت. از این رو "وابستگی حقارت آمیز"، 

بیین روابط  ت می تواند بهترین تعبیر بــرای 

رژیم پهلوی با غرب باشد.

از آنجا که ذلت و تحقیــر رژیم پهلوی در 

برابر غرب ابعــاد پیدا و پنهان فراوانی دارد، 

برای بررســی ریشــه ها و نمونه های ذلت 

پهلوی در مقابل کشورهای غربی، به سراغ 

سعید لیالز، استاد دانشگاه و روزنامه نگار 

رفتیم و بــا او به گفتگو نشســتیم. او که 

دانشــگاه  از  تاریخ  رشــته  فارغ التحصیل 

شهید بهشتی است، پژوهش هایی در رابطه 

یز  بــا تجدد آمرانــه در دوران رژیم پهلوی ن

"بررسی ذلت پهلوی در برابر غرب در گفتگو با سعید لیالز

"سلطنت"
بازیچه قدرت های غربی بود

گفتگو
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انجام داده و در این رابطــه کتابی با عنوان 

"موج دوم، تجــدد آمرانه در ایــران، تاریخ 

برنامه های عمرانی ســوم تا پنجم" نگاشته 

است.

سعید لیالز معتقد است رژیم پهلوی هرگز 

متکی به توده مــردم نبود و نظام حکومتی 

در ایران هم دچار استبداد و انسداد سیاسی 

ر این استبداد هم  وحشتناکی شده بود و اث

این بــود که رضاخــان در فهم 

توهم  دچار  بین المللی  مسائل 

شده بود.

او می گویــد رضاخــان کــه با 

یایی ها  بریتان کمک و هدایــت 

در ایران قدرت را به دست گرفته 

انگلیس  از  مدت هــا  تــا  بود، 

حرف شنوی کامل داشت.

بــه گفتــه ســعید لیــالز، در 

ســلطنت   ،1320 شــهریور 

غربــی  قدرت هــای  بازیچــه 

شــده بود و امریکا، شوروی و 

انگلیس بــه راحتی درباره روی 

پهلوی  محمدرضا  آمــدن  کار 

یا محمدحســن میــرزا قاجار 

صحبت می کردند.

این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به یکی از 

تحقیرآمیزتریــن برخوردهــای غــرب بــا 

محمدرضا پهلوی می گویــد: در ماجرای 

آنها  تهــران،  بــه  متفقین  رهبــران  ســفر 

بسیاربســیار تحقیرآمیــز با شــاه برخورد 

می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط 

اســتالین فردای آن روز وقتی می فهمد که 

این گونه تحقیرآمیــز با محمدرضا پهلوی 

به عنوان شــاه ایران برخورد شده، به دیدار 

شاه می رود.

او یکی دیگر از نمونه های ذلت ســلطنت 

محمدرضا پهلوی در برابر غرب را، دخالت 

امریــکا و انگلیس در عــزل و نصب های 

دربــار پهلــوی می دانــد و می گوید: بعد 

و  آمریکایی هــا  مــرداد   28 کودتــای  از 

انگلیسی ها مســتقیمًا در عزل 

و نصب نخســت وزیرها در ایران 

دخالت می کردند و نقش داشتند 

و شاه گاهی اوقات برای این عزل 

آمریکا  به  بود  و نصب ها مجبور 

برود و نظر آن ها را جلب کند.

وی با اشــاره به ضعف رضاخان 

مقابل  در  پهلــوی  و محمدرضا 

غربی هــا می گویــد: رضاخان و 

محمدرضا پهلــوی از ابتدای به 

یایی ها  قدرت رسیدنشان از بریتان

و آمریکایی هــا هــم به شــدت 

می ترسیدند و هم به شدت متنفر 

بودند.

مشــروح گفتگوی پایــگاه مرکز 

اســناد انقالب اسالمی با سعید لیالز را در 

ادامه می خوانید.

    در کودتای ســوم اسفند 1299، رضا خان 

با کمــک انگلیســی ها روی کار آمد و در 

شهریور 1320 هم توسط همان انگلیسی ها 

کنار گذاشته شــد. اینن درحالی بود که در 

طی این زمان، رضاخان در راســتای اهداف 

در ماجرای سفر 
رهبران متفقین 

به تهران، آنها 
بسیاربسیار 

تحقیرآمیز با شاه 
برخورد می کنند. 

هم چرچیل و هم 
روزولت. فقط 

استالین فردای آن روز 
وقتی می فهمد که 

این  گونه تحقیرآمیز 
با محمدرضا پهلوی 

به عنوان شاه ایران 
برخورد شده، به دیدار 

شاه می رود, 
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انگلیســی ها اقداماتی انجــام داده بود. به 

نظر شما چه اتفاقاتی در طول این 20 سال 

انگلیســی ها تصمیــم گرفتند  رخ داد که 

رضاخان را کنار بگذارند؟

سعید لیالز:

بســم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی چه 

انســان ها، چه سیســتم ها و چه کشورها، 

هرگاه قدرت تأثیرگذاری مســتقیم بر روی 

مناسبات پیرامون خودشان را داشته باشند 

ســعی می کنند از این قدرت استفاده کنند 

و اعمال نفوذ کنند؛ آن جایی که می توانند 

و زورشــان می رسد دعوی استقالل دارند و 

آن جایــی که نمی توانند ســعی می کنند با 

شرایط موجود بین المللی کنار بیایند. این 

در رژیم پهلوی هم صدق می کند. 

شــما اگر زمینه های تاریخی ظهور پهلوی 

را نــگاه کنید می بینید ایــران به طور کلی 

تا اواخر دهه 1340 خورشــیدی یک کشور 

بســیار ضعیــف و فاقــد هرگونــه امکان 

تأثیرگذاری حتی روی همسایگان خود بوده 

است. این فقط ویژگی ایران نبود و بسیاری 

دیگــر از کشــورهای منطقه مثــل عراق، 

کشورهای عربی، پاکستان و افغانستان هم 

همین ویژگی را داشتند.

روی کار آمــدن رژیــم پهلوی یــک زمینه 

تاریخی داشت. قرارداد 1907 میالدی ایران 

را عماًل به دو قسمت تحت نفوذ مستقیم 

یا و روسیه تقسیم کرده بود و بعد هم  بریتان

در قالب قرارداد 1919 ایران کاماًل به صورت 

تحت الحمایه درآمد و کار به جایی رســید 

که دولت ها تا قبل از ظهور رضاخان دیگر 

امــکان این که بتواننــد از محل درآمدهای 

مالیاتی خودشان حقوق پرسنل را بپردازند 

نداشتند. به همین دلیل شما می بینید که 

یایی ها در  رضاخان با کمک و هدایت بریتان

ایران قدرت را به دست می گیرد و تا مدت ها 

هم حرف شنویی کامل از آن ها داشت. 

از ســال 1307 و 1308 بــه بعــد که درآمد 

نفتی ایران شروع کرد به کاهش پیدا کردن به 

دلیل این که قیمت جهانی نفت خام پایین 

آمــد، مصرف جهانی کم شــد. در فاصله 

بیــن دو جنــگ اول و دوم درآمدهای ارزی 

ایران حاصل از ســهمش در شــرکت نفت 

ایران و انگلیس به قــدری کاهش پیدا کرد 

که دولت وقت و حکومــت پهلوی کاماًل 

به زحمت افتاد. تا اینکه در ســال 1308 تا 

1312 رضاخان پرونده نفت را داخل بخاری 

انداخــت و اعالم کرد که قرارداد دارســی را 

بتــه این انتقاد مورخان  لغو خواهد کرد. ال

به رضاخان وجود دارد که در نهایت در سال 

1312 رضاخــان برمبنای یک فرمول جدید 

ًا سهم ایران دو برابر بشود موافقت  که تقریب

می کند که نه تنها قرارداد دارســی باز اجرا 

شــود بلکه موافقت می کند که 30 ســال 

دیگر به مدت این قرارداد اضافه شود.

    بعــد از شــروع جنــگ جهانــی دوم، 

رضاخان کم کم به ســمت آلمان متمایل 

می شــود. به نظر شــما چــرا رضاخان که 

توسط انگلیسی ها روی کار آمده بود خود 

را از آنها جدا می کند و به ســمت دشمن 

انگلیس ها می رود؟
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ســعید لیــالز: در جنــگ جهانــی دوم، 

مناســبات بین المللی یک مقــدار تغییر 

ا از آن قــوه قاهره که تنها  ی می کنــد و بریتان

ابرقــدرت عملی جهان و از پایه های جنگ 

ــی اول بود بیــرون می آیــد و اتحاد  جهان

شــوروی از مســائل داخلی خودش فارغ 

ر گذاشتن روی  می شود و شروع می کند به اث

نظــم بین الملی موجود و در ســال 1933 

همزمان با اتحاد شــوروی، هیتلر در آلمان 

به قدرت می  رســد، رضاخان شروع می کند 

به تغییر رویه دادن.

  رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم 

نبود

مســئله ای که وجــود دارد این اســت که 

دولت ها و حکومــت پهلوی در ایران هرگز 

بــود و رضاخان هم  متکی به تــوده مردم ن

همینطــور بود و به عنصر تــوده مردم اتکا 

نظــام حکومتی  این،  بر  نداشــت. عالوه 

در ایران دچار اســتبداد و انســداد سیاسی 

وحشتناکی شده بود. 

   رضاخان در فهم مســائل بین المللی 

دچار توهم شده بود

نمی دانم این داستان را شنیده اید یا نه؛ وقتی 

جنگ جهانی دوم در سال 1318 شروع شد، 

رضاخان طرفدار آلمان بود و دوست داشت 

آلمان پیروز شود. یک روز اعضای کابینه  و 

محمود جم را صدا می کند و می گوید که 

هرکدام یک مقاله راجع به پیشــبینی تان از 

اوضاع جنگ برای من بنویسید و بگویید 

به نظر شما چه طرفی برنده می شود. همه 

اعضای کابینه به غیــر از متین دفتری -که 

یــک جوان 37 یــا 38 ســاله و وزیر طرق 

و شــوارع بــود- در مقاله می نویســند که 

متفقین برنده هستند. متین دفتری خودش 

در خاطراتش می گوید که من می دانســتم 

که رضاخان خوشــش می آید بشنود آلمان 

برنده جنگ است و من هم نوشتم که آلمان 

برنده می شود. بعد رضاخان با توهین های 

عجیب و غریب به محمود جم می گوید: 

اســتعفایت را بنویــس! تــو اصاًل لیاقت 

کشورداری را نداری. و آقای متین دفتری را 

به نخست وزیری انتخاب می کند. 

ر این استبداد این بود که رضاخان در فهم  اث

توهم شده  بین المللی چنان دچار  مسائل 

بــود که وقتی از 10 نفر عضو کابینه، 9 نفر 

به او گفتنــد متفقین برنده می شــوند اما 

رضاخان فقط حرف آن یک نفر را که دوست 

داشت بشنود شنید. ولی واقعیت این است 

که وقتی جنگ جهانی دوم شــروع شد، به 

حدی سیل جنگ جهانی بنیان کن بود که 

وقتی هیتلر به اتحاد جماهیرشوری حمله 

می کند و در اســتالین گراد گیر می افتند و 

آن تحلیل اولیه اش مبنی بر این که به زودی 

مســکو و اتحاد شوروی را فتح می کنیم و 

روس ها را به آن طرف کوه های اورال عقب 

می رانیم غلط از آب درمی آید، برگشــتگاه 

جنگ جهانی دوم شــروع می شود و هیتلر 

اتحاد  قدرتمندانه  و ورود  ضعیف می شود 

شــوروی به جنگ جهانی دوم محاسبات 

را بــه گونه ای برمی گرداند که ایران اشــغال 

می شود و هیچ کس دیگر نمی تواند جلوی 
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این سیل بنیان کن را بگیرد.

    ضعــف رضاخــان و محمدرضــا 

پهلوی در مقابل امریکا و انگلیس

ســقوط رضاخــان و تبعید او بــه جزیره 

موریس در سال 1320، یکی از نمونه های 

تحقیر رضاخان است به طوری که او حتی 

نتوانست در مقابل این رفتار انگلیسی ها 

مقاومــت کند و تســلیم شــد. در دوران 

دیگری  نمونه های  چه  رضاخان 

غرب  تحقیرآمیز  برخوردهای  از 

و ضعف رضاخان وجود دارد؟

ســعید لیالز: در موارد مشــابه 

ضعف رضاخان و پسرش بسیار 

است. این ها از ابتدای به قدرت 

یایی هــا  بریتان از  رسیدنشــان 

شــدت  به  هم  آمریکایی هــا  و 

به شــدت  و هم  می ترســیدند 

متنفــر بودند و هــر دو، تئوری 

توطئــه ای را که فکــر می کردند 

بگویند همین  هرچه غربی هــا 

خواهد بــود تا لحظــه آخر زندگیشــان 

داشــتند. اما بعضی وقت ها که احساس 

اقتــدار می کردنــد بــا آنهــا مخالفــت 

می کردند.

      یعنــی در عیــن حــال کــه از امریکا 

به  انگلیــس متنفــر بودنــد مجبــور  و 

حرف شنویی و اطاعت از آنها هم بودند؟

ســعید لیالز: بله. هم می ترسیدند و هم 

بدشان می آمد. حتی اگر خاطرات علم را 

بخوانید، تنها سفرایی که شاه مستقیمًا با 

آنها مالقات می کرد ســفرای امریکا و انگلیس 

بودند و آنها مســتقیما با شاه کار می کردند نه 

با وزارت خارجه و دولت. و این به دلیل تسلط 

امریکا و انگلیس در مسائل ایران بود و  اهمیتی 

که در ذهن شاه داشتند. او فکر می کرد آن حرفی 

که این ها می زنند  بســیار مهم و اثرگذار است 

و اراده این ها اســت که مســائل ایران را شکل 

می دهد. ولی در عین حال ما اطالع داریم شاه 

از آمریکایی ها و انگلیســی ها بسیار متنفر هم 

بود. 

از اواخــر دهــه 1340 خورشــیدی یک 

مقدار مناســبات بین المللی و داخلی 

تغییــر می کند و درآمدهــای نفتی ایران 

زیاد می شــود و شــاه از نظر اقتصادی 

به بلوک شــرق نزدیک می شــود. در این 

زمان جنگ ســرد به اوج رســیده بود و 

درآمدهای نفتی هم در حال افزایش بود 

و شاه متوجه شــده بود که در اثر جنگ 

اعراب و اســرائیل و بحــران خاورمیانه 

ر از گذشته  آمریکا و غربی ها به او بیش ت

احتیاج دارند و همین طور به این یقین 

رسید که در بعضی از صنایع ریشه ای و بنیادین 

آمریکایی هــا هرگز حاضر نخواهند بود به ایران 

کمــک کنند و غربی ها هرگز بــه ایران صنعت 

فــوالد ندادند تا اینکه ایران از شــوروی خرید. 

چون غرب نمی خواست ایران صنعت سنگین 

داشته باشــد. لذا این که ما بگوییم شاه اساسًا 

از غربی ها می ترســید درست اســت و این که 

بگوییم اساسًا وابسته بود غلط است.

  وقتی "ســلطنت" بازیچه کشورهای غربی 

می شود

    بعــد از عزل رضاخان و تبعیــدش به جزیره 

بعد از کودتای 28 مرداد 
1332، آمریکایی ها و 
انگلیسی ها مستقیمًا 

در عزل و نصب 
نخست وزیرها در ایران 

دخالت می کردند و 
نقش داشتند و شاه 

گاهی اوقات برای این 
عزل و نصب ها مجبور 

بود به آمریکا برود و نظر 
آن ها را جلب کند.
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ا  موریــس، نحــوه برخــورد غربی هــا ب

محمدرضا چگونه بــود؟ آیا با او هم به 

شکل تحقیرآمیزی برخورد می کردند؟

سعید لیالز: در شهریور 1320، رضاخان 

به محمدعلی فروغی که در واقع نماینده 

یا در ایران بــود و اصاًل رضاخان به  بریتان

همیــن دلیل به خانــه او رفت می گوید 

که برای ســلطنت کاری کن. فروغی هم 

به او می گوید: اعلیحضرت برای شــما 

پســرتان  برای  نمی توانم کاری کنم ولی 

شاید بتوانم و رضاخان هم قبول می کند. 

شــما ببینید این ســلطنت تــا این حد 

بازیچه قرار می گیرد. حتی شایعاتی بود 

یایی ها می خواهند محمدحسن  که بریتان

میرزا برادر و ولیعهد احمدشاه را به ایران 

برگردانند و شاه کنند. 

یا قدرت قاهره  تا جنگ جهانی دوم بریتان

جهان بــود و ایاالت متحده بعد از جنگ 

ر این جنگ و از  جهانی دوم از خاکســت

نابودی همه کشورهای درگیر این جنگ 

ســر برآورد و قبل از جنــگ جهانی دوم 

یــا یکی از مقتدرترین کشــورهای  بریتان

جهان بود که همسایه ایران هم محسوب 

می شــد. اگر پاکســتان االن را شما فکر 

کنید در ســال 1948 میالدی مســتقل 

شــده تا سه ســال بعد از جنگ جهانی 

یا همســایه دیوار به دیوار ایران  دوم بریتان

بــود و از طریق نائب الســلطنه هند و از 

تغییری  هرگونه  می توانست  لندن  طریق 

در مناسبات ایران پدید بیاورد. 

در غیاب روســیه تــزاری که بــه اتحاد 

قدرتمند  تبدیل شده ولی هنوز  شوروی 

یا مدت 10 تا 15 سال در  نشده بود، بریتان

ایران یکه تازی کرد و می توانســت هرگونه 

تغییــری در ایران پدید بیــاورد. ولی وقتی 

این مناســبات با قدرت گرفتن شــوروی 

و هیتلــر بهم خــورد، دولت هــا در ایران 

رفتارشــان عوض شد و بعد که شوروی و 

انگلیس با هم علیه هیتلر متحد شــدند 

یبانش را از دســت داد و  دوباره ایران پشــت

یبانش را از دســت داد در برابر  وقتی پشــت

انگلیس کوتاه  آمد. همانطور که از ســال 

یا در ایران  1332 به بعد که آمریکا و بریتان

هم پیمان می شــوند، باز هــم دولت ها در 

مقابل آنها کوتاه می آیند و وابسته به غرب 

می شوند. 

    ماجرای برخــورد تحقیرآمیز رهبران 

متفقین با شاه

    حسین فردوســت در خاطراتش درباره 

توســط  پهلــوی  محمدرضــا  تحقیــر 

می گوید  و  می کند  صحبت  انگلیسی ها 

که در شــهریور 1320 از سفارت انگلیس 

به شاه دســتور دادند به رادیو برلین گوش 

ندهد و او هم قبول کرد. چه نمونه هایی از 

این قبیل برخوردهای تحقیرآمیز غربی ها 

با محمدرضا پهلوی وجود دارد؟

سعید لیالز: شما حتمًا ماجرای مالقات 

شاه با سه نفر از رهبران متفقین در تهران را 

شنیده اید که آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز 

با شــاه برخورد می کنند. هــم چرچیل و 

هــم روزولت. فقط اســتالین فــردای آن 

روز وقتــی می فهمد که این هــا این  گونه 

تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان 
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شاه ایران برخورد کردند، خودش به دیدار 

شاه می رود و به شاه هدیه می دهد و سعی 

از شــاه دلجویی کند. شــواهد  می کند 

هم نشــان می دهد که از شاه هم خوشش 

می آید. در یک کشــور اشــغال شده یک 

جوان 22 ساله پادشــاه ایران می شود که 

تحقیر و اشغال شده اســت. به نظر من 

آن مالقــات و آن نحوه برخورد ســه رهبر 

ر از آن قضیه  متفقین با شــاه توهین آمیزت

گوش ندادن به رادیو برلین است.

اما به جــز این ها، باز هم مــوارد دیگری 

وجود دارد. اگر شــما بــه خاطرات علم 

مراجعه کنید، می بینید که شــاه دائمًا در 

گفتگوهایش با علم از دوره ای که غربی ها 

هم شــاه و هم ایران را تحقیر می کردند به 

تلخــی یاد می کند و به نظر می رســد که 

تا پایان عمر یک عقــده ای از این جهت 

داشــت. و بعد از اینکه  درآمدهای نفتی 

ایران زیاد شد شــاه بعضا با انگلیسی ها 

رفتار بدی داشت که این نوع رفتار در واقع 

بازتاب همان تحقیر شدن هایی بود که در 

آن دوره به او تحمیل می شد. 

   خفت شاه دربرابر امریکا و انگلیس 

در جریان عزل و نصب ها

    ایــن حقارت ها و ضعف ها محمدرضا 

پهلــوی در عرصــه بین المللی در عزل و 

نصب ها هم دیده می شود؟

ســعید لیالز: بله. در سال 1320 که ایران 

تحت اشغال بود و شاه ایران هم شاه یک 

اشــغال محسوب می شد.  تحت  کشور 

یعنی تحت قوانین یک کشور اشغالی با 

او عمل می شــد و بعد از کودتای 28 مرداد 

هم می بینیــم این رابطه به ایــاالت متحده 

آمریکا منتقل می شــود. یعنی شــاه وقتی 

می خواهد فضل الله زاهدی، نخســت وزیر 

را عوض کند مجبور می شــود بــا آیزنهاور 

مالقات کند یا وقتی می خواهد علی امینی 

را برکنار کند ناچار می شــود موافقت کندی 

را جلــب کنــد و تنها وقتی شــاه به کندی 

اطمینان می دهد که من خودم اصالحات را 

در ایران انجام می دهم آمریکایی ها موافقت 

می کنند که علی امینی کنار برود. بعد از او 

یایی ها در ایران  علم به نمایندگــی  از بریتان

نخست وزیر می شود.

درواقع بعد از کودتای 28 مرداد آمریکایی ها 

و انگلیسی ها مســتقیمًا در عزل و نصب 

ایران دخالت می کردند و  نخست وزیرها در 

نقش داشتند و شــاه گاهی اوقات برای این 

عزل و نصب ها مجبور بود به آمریکا برود و 

نظر آن ها را جلب کند. 

برای عــزل و نصب  نخســت وزیرها، موارد 

زیادی بــوده کــه شــاه مجبور بــود طبق 

خواســته غربی ها عمل کند. یکی دیگر از 

نخســت وزیرهایی هم که قبــل از پیروزی 

انقالب شــاه ناگزیر شد با نظر آمریکایی ها 

تعیین کند حســنعلی منصور بود. من این 

موضــوع را فقط به عنــوان یک نظریه و یک 

فرضیه مطرح می کنم که شــاه از کشته شدن 

منصور خشنود شد به خاطر اینکه منسوب 

آمریکایی هــا بود و حســنعلی منصور هم 

خیلــی با تبختــر و اقتــدار بــا او برخورد 

می کرد. پدرش نخســت وزیر بود و سوابق 

ر از ســوابق  خانوادگــی اش خیلی روشــن ت



یه الکترونیکی  نشر

ب اسالمی
بهمن ماه 1396مرکز اسناد انقال

www.irdc.ir

ذلت سلطنت؛ بررسی وابستگی تحقیرآمیز رژیم پهلوی به غرب

67

خانوادگی شاه بود و شاه نمی توانست او را 

تحمل کند. 

    یعنی در هیچکدام از این ها شــاه خودش 

یار ندارد؟ اخت

نداشــت. حتی  یار  اخت نه.  لیالز:  ســعید 

هویــدا هم از طــرف جنــاح آمریکایی به 

شاه تحمیل شــد اما هویدا بعد از این که 

شاه قدرتمند شــد و توانست سر از چنبره 

اطاعت غرب به آن شــکل تحقیرآمیز قبل 

بیرون بیاورد موفق شد که نظر شاه را جلب 

کند.

   ســفارت خانه های انگلیــس و امریــکا 

چگونــه شــاه را تحقیر می کردنــد و به او 

دستور می دادند؟

سعید لیالز: این دو سفارت و سفیر نقشی 

ــر از دو ســفارت خانه  بسیاربســیار مهم ت

معمولی در ایران ایفا می کردند. کافی است 

شما به خاطرات علم مراجعه کنید تا نقش 

این  سفارتخانه ها را کاماًل ملموس ببینید. 

همانطور که گفتم شــاه به لحــاظ روانی 

هم از آمریکا و انگلیس بســیار می ترسید 

و هم بســیار از آنها متنفر بــود. او به این 

خاطر که فکر می کرد در سازمان برنامه یک 

عده امریکایــی علیه او توطئــه می کنند، 

به آن ســازمان حمله می کــرد. یعنی دائمًا 

بین ترس و نفرت همزمان در نوســان بود. 

درست مثل آن حسی که رضاخان نسبت به 

یایی ها داشت. بریتان

ــر هم همینطور  در رابطه با شــاپور ریپورت

اســت. مــا می دانیم کــه او با ســرویس های 

یا کار می کــرد و اطالعات می  داد  امنیتی بریتان

و اطالعــات می گرفــت و شــاه در خیلــی از 

مــوارد در مورد بعضی از رجــال خودش داوری 

می کرد و می گفت فالنی انگلیســی اســت یا 

آمریکایی است. یعنی می دانست آنها می روند 

و اطالعــات می دهند ولی امکان این که بتواند 

با این هــا برخورد کند نداشــت. او یا در عالم 

واقع آنها را خیلی نیرومند می دانست و یا فکر 

می کرد که این ها حاکم سرنوشــتش هســتند. 

این موضوع تا آخر سلطنت محمدرضا پهلوی 

وجود داشــت و آخرین مالقات هایی که شاه با 

سفرایی مثل سالیوان داشته بسیار مالقات های 

تلخی بود و شاه فکر می کرد که آنها می توانند 

او را حفظ کنند در حالی که این ها قادر به هیچ 

کاری در مقابل توده مردم نبودند.

در مجموع، هم آدم ها و هم سیســتم ها، اساسا 

براساس منافع خود حرکت می کنند و وابستگی 

یا همبســتگی به این و آن را باید در چارچوب 

این منافع ببینیم نه وابســتگی بی چون و چرا یا 

ازلی و ابدی.
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یکی از ابزارهای رژیم پهلوی برای مقابله 

با مردم ایران، ســرکوب و کشــتار بوده است. 

آنها به هر بهانه ای دست به اسلحه می بردند 

و دست به کشتار مردم می  زدند. در این مسیر، 

غرب نیز اصلی ترین حامی آنها بود به طوری 

که در بســیاری از جنایت های رژیم پهلوی، 

نقش امریکائیان کامال آشــکار بوده اســت. 

آنها گاه با حمایت و گاه با دســتور مستقیم، 

در قتل عام مردم ایران نقش داشــتند. شــاید 

مهم تریــن مــورد مربوط بــه 8 بهمن 1357 

باشــد، جایی که ژنرال هایــزر امریکایی به 

فرماندهان اترش ایران دســتور داد تا سربازان 

به جای شلیک هوایی، لوله تفنگ هایشان را 

پایین آورده و مردم را نشانه بگیرند.

 فاجعه خونین مسجد گوهرشاد

در روز 21 تیــر 1314 مردم مشــهد در اعتراض 

به سیاســت های آمرانه رژیم از جمله سیاســت 

لباس ها در مســجد گوهرشــاد  همسان ســازی 

تجمع کردند. اجتماعات مردم در این مسجد هر 

روز بیشتر می شــد و شهر حالت عادی خود را از 

دست می داد. سران نظامی و انتظامی مشهد بنا به 

دستور رضاخان با تجهیزات کامل و افراد فراوان در 

نقاط حساس مستقر شدند و تفنگ ها، سالح های 

خودکار و حتی توپ ها را به منظور ســرکوب مردم 

به میدان آوردند. در حوالی ظهر مأمورین نظامی 

و انتظامی از هر ســو به مردم هجوم آورده و داخل 

مسجد به کشتار آنان پرداختند. طبق گفته منابع 

تاریخی، حدود دو هزار نفر در این فاجعه کشــته 

 57 سال خونریزی  

فهرستی از جنایت های رژیم پهلوی
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و زخمی شدند. کشتار مردم در این مسجد به 

اندازه ای بود که برخی شــاهدان عینی گفته اند 

56 کامیــون جنــازه از صحنه کشــتار خارج 

کردند.

مهــدی حائری یزدی )فرزند مؤســس حوزه 

علمیه قــم( در این باره می گوید: » عده زیادی 

را زنده بــه گور کردند... من خــودم از یکی از 

مشــهدی ها شــنیدم که می گفــت... رفتم به 

عنوان حمال، مرا استخدام کردند... 

از زیر منبر افرادی که هنوز داشــتند 

نفس می کشــیدند آوردند بیرون که 

ببرند برای دفن.«

 حملــه رژیــم پهلــوی به 

دانشجویان در سال 1332 

خبــر  بــا    1332 مــاه  آذر  در 

گشوده شــدن ســفارت انگلیس و 

معاون  نیکســون  ورود  همچنیــن 

رئیس جمهــور امریــکا بــه ایــران 

اعتراضات دانشجویی در مخالفت 

با این اقدامات رژیم پهلوی صورت 

گرفت. رژیم در مواجهه با این اقدام 

در روز 16 آذر 1332، نیروهای لشکر 

2 رزمی را برای سرکوب دانشجویان 

به دانشگاه تهران اعزام کرد.

روزنامه اطالعات عصر روز 16 آذر 1332 در 

گزارشی نوشــت: » بر اثر تیراندازی مامورین 

3 نفر ]شــهید[... و جمعا 30 نفر در دانشگاه 

دستگیر شده اند«.

  هجوم  عمال رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه

به دنبال تحریم عید نورز ســال 1342 توســط 

حضــرت امام، ظهر روز شــهادت امام صادق)ع( 

در حالی که جمعیت در مدرســه فیضیه مشغول 

عزاداری بودند ناگهان توسط عمال رژیم محاصره 

شده و مورد حمله قرار گرفتند. 

براساس خاطرات آیت الله محمدتقی فلسفی: 

» کماندوها با وســایلی که در اختیار داشــتند به 

طالب بی دفــاع حملــه می کردند. با 

پنجه بوکــس، میله  آهنــی، زنجیر، و 

حتی شــاخه های درختــان فیضیه که 

شکســته بودند، طالب را به ســختی 

مضروب و مجروح می نمایند. ســپس 

از صحن فیضیه بــه درون حجره های 

طــالب می روند، کتاب هــا، لباس ها، 

حتــی قرآن های آن ها را به درون صحن 

مدرســه می ریزند و آتش می زنند. بعد 

به طبقه بــاالی مدرســه می روند. در 

آنجــا به زد و خورد با طالب مشــغول 

می شــوند. به طــوری کــه می گفتند 

چند نفر را هم از پشــت بام فیضیه به 

رودخانه ای که از کنار فیضیه می گذرد، 

می  اندارند که از سرنوشت آن ها خبری 

نشــد. یکی از طالب جوان به نام سید 

یونــس رودباری، به شــهادت رســید و طالب از 

شهادت وی با خبر شدند1.« 

  قتل عام  مردم در 15 خرداد 42 

روز 15 خرداد ســال 1342 به دنبال انتشار خبر 

دســتگیری و بازداشــت امام خمینی، اعتراضات 

آنتونی پارسونز در 
خاطرات خود درباره 

کشتار مردم قم توسط 
رژیم پهلوی در 19دی 

می نویسد: »در نهم 
ژانویه شورش عظیمی 

در شهر مقدس قم، 
خانه معنوی ]امام[ 

خمینی برپا شد. 
اوضاع از کنترل پلیس 

محلی خارج شد. 
برای اولین بار پس از 
1963 نیروی مسلح 

ارتش فراخوانده شد و 
برای ایجاد وحشت و 

تفرقه یا با برنامه قبلی، 
بر روی جمعیت آتش 

گشود.«
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گســترده ای در قــم، تهران، ورامین، مشــهد و 

شیراز رقم خورد که به کشته شدن جمع زیادی 

از مردم  انجامید. گروهــی  از تظاهرکننــدگان 

پیشوای ورامین پس از اطالع از دستگیری امام 

در حالی که کفن پوشیده بودند به سمت تهران 

حرکت کردند اما نظامیان مســلح در میان راه 

به آنان حمله کرده و دســت به قتل عام فجیعی 

زدند.

خلخالــی در خاطــرات خــود می گوید: » 

فرماندار نظامی تهــران، به مأمورین تحت امر 

خود گفته بــود که به امر شــاه، تیرهایی که به 

مردم می زنید، از ســینه به باال بزنید. بگذارید 

بمیرنــد زیرا اگر معلول شــوند، خود معلوالن 

سند زنده ای علیه رژیم خواهند شد«.

عالوه بر این خبرنــگار یونایتدپرس که خود 

شــخصا" ناظر تظاهــرات مردم بوده اســت، 

از حمله رژیم بــه مردم، به وســیله تانک های 

سنگین و مسلسل های ساخت آمریکا، گزارش 

می دهد.

 یروانــد آبراهامیان هم دربــاره جنایت رژیم 

پهلــوی در 15 خرداد می نویســد: خیزش های 

خرداد 42، ســه روز تمام طول کشــید. صدها 

و شاید هزاران کشــته به جا گذاشت و نه تنها 

تهران و قم، بلکه اصفهان، شــیراز، مشــهد و 

تبریز را هم لرزاند ... روزنامه واشــنگتن پست 

مورخ 15 نوامبر 1978 در این باره نوشت که فقط 

در تهران بیش از هزار نفر کشته شدند. 

تعداد کشته شدگان 15 خرداد هرگز مشخص 

نشد و ارقام مختلفی از جانب خبرگزاری ها از 

4 هزار تا 15 هزار نفر اعالم شد.

  کشتار مردم ایران در 19 دی 1356

به دنبال اهانت روزنامه اطالعات به امام خمینی 

در دی  ماه 1356، مردم قم در حرکتی اعتراض آمیز 

دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات در میدان 

فاطمیه )چهارراه بیمارستان( مورد هجوم نیروهای 

پلیس قرار گرفت و کم کم درگیری به خیابان های 

صفائیه، ارم، چهارمردان، میدان آســتانه، خیابان 

حجتیه و کوچه های اطراف کشیده شد. مامورین 

رژیــم پهلوی بی محابــا تیرانــدازی می کردند و 

می کوشــیدند تا با استفاده از گاز اشك آور مردم را 

متفرق کنند. در این زمان بســیاری نیز به شهادت 

رسیدند. 

یکی از اقدامات رژیم پهلوی برای کشتار مردم 

استفاده از "گریدر" بود. چنانچه محمد شجاعی 

یکی از طالب فعــال در قیام 19 دی ماه می گوید: 

»حدود ســاعت 11 و 30 دقیقــه صبح بود که وارد 

خیابان چهارمردان شــدیم. لحظه بــه لحظه بر 

تعداد جمعیت افزوده می شد که ناگهان گاردهای 

شهربانی جلوی ما ظاهر شــدند. در این هنگام 

رئیس شــهربانی به نام جوادی به راننده ماشــین 

گریدری که آنجا حضور داشت دستور حرکت به 

روی مردم را صادر کرد. او هم به ســرعت به سوی 

جمعیت حرکت کرد و مردم نیز با عجله برگشتند 

و به علت کثرت جمعیت روی هم ریختند. راننده 

گریدر با یك عقب و جلو کردن مجدد، دوباره به 

سوی جمعیت هجوم برد و قبل از رسیدن به مردم 

ترمز کرد و جمعیت دوباره به روی هم افتادند. این 

عمل چندبار تکرار شد.2. 

 "آنتونی پارســونز" ســفیر انگلیس در ایران در 

بخشــی از خاطرات خــود درباره کشــتار مردم 
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قم توســط رژیم پهلــوی می گویــد در 19 دی 

می نویســد: » در نهم ژانویه شورش عظیمی در 

شــهر مقدس قم، خانه معنــوی ]امام[ خمینی 

برپاشــد. اوضاع از کنترل پلیــس محلی خارج 

شــد. برای اولین بار پس از 1963 نیروی مسلح 

ارتش فراخوانده شد و برای ایجاد وحشت و تفرقه 

یا با برنامه قبلی، بر روی جمعیت آتش گشــود. 

تعدادی از مردم کشته شدند که طبق گفته دولت 

کمتر از ده نفر و طبق گفته مخالفان 

حکومت نزدیك به صد نفر بودند3. « 

بریز    کشتار 500 نفر از مردم ت

در سال 56

چهــل روز پــس از قیــام 19 دی و 

در چهلم شــهدای قم، بار دیگر این 

جنایت توســط رژیم پهلــوی تکرار 

می شــود. در روز 29 بهمــن 56 در 

تبریــز اجتمــاع گســترده ای از مردم 

برای ســرکوب  شــکل گرفت، رژیم 

مردم، ســه فرونــد هواپیمای ســی. 

یکصدوســی از تهران وارد تبریز کرد 

و به کشــتار مردم دســت زد. بعضی 

منابع با توجه به ابعاد و وســعت قیام و کشتاری 

که نیروهــای امنیتــی و مأموران ســاواک به راه 

انداخته بودند، اعتقاد داشتند که این تعداد بالغ 

بر 560 نفر بود. همچنین اعالمیه ای که از سوی 

»اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان اروپا« 

در نهم اسفندماه 1357 منتشر شد، تعداد شهدا 

را 400 نفر ذکر کرده بودند4.

  حملــه رژیم پهلــوی به مــردم یزد در 

فروردین 57

صبــح روز 10 فروردیــن 1357 در مســجد 

"محمدیه" یزد که در اســناد ساواک تحت عنوان 

"مســجد حظیــره" آمده اســت مجلس چهلم 

شــهدای تبریز برگزار شــد. بعد از مراسم بین 

مــردم و مأمورین رژیم درگیــری خونین بوجود 

آمد. شــهربانی که توان مقابله را در خود ندید؛ 

از نیروهــای پیش بینی شــده ژاندارمری کمک 

خواســت و آنان به کمــک نیروهای 

پلیس با مردم درگیر شــدند. ساعت 

ده و سی دقیقه، »دو فروند هلیکپوتر« 

شــنوک، 80 کمانــدوی »اعزامی از 

مرکز توپ خانه اصفهان« را به محل 

درگیــری رســاندند. صــدای گلوله 

لحظــه ای قطع نمی شــد، گازهای  

اشــک آور هاله ای از دود بر شهر یزد 

افراشته بود. تظاهرات تا بعداز ظهر 

ادامه داشت و نتیجه آن زخمی شدن 

و شــهید شــدن تعدادی از مردم یزد 

بود5.

ا    مرداد ماه 57 ؛ از کشــتار روزه داران ت

رکس آبادان 

در مرداد 1357، در پی تظاهرات وســیعی در 

اصفهان، نیروهای انتظامــی به روی مردم آتش 

گشــودند و عده ای کشــته و زخمی شدند. روز 

19 مرداد 57 مطابق بــا پنجم ماه رمضان بنا به 

دعوت آیت الله شــیخ بهاءالدین محالتی برای 

سولیوان اخرین سفیر 
امریکا در ایران درباره 

کشتار 17 شهریور 
می نویسد: »هر رقمی 
را که باور کنیم کشتار 

جمعه سیاه برای هر 
دو طرف تکان دهنده 

بود. مخالفان از شدت 
عمل حکومت نظامی 

جا خوردند و دولت، 
مخصوصا شخص 

محمدرضا پهلوی از 
کثرت کشته شدگان 

متحیر و نگران شد.«
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همدردی با مردم اصفهان و کازرون جمعیت 

زیادی در مسجد نو تجمع کردند. پس از اتمام 

جلسه شرکت کنندگان در خیابان ها دست به 

تظاهرات زدند. پلیس بر روی آن ها آتش گشود 

و در نتیجه ده ها تن از آنان مورد اصابت گلوله 

قرار گرفتند و تعداد زیادی نیز دستگیر شدند. 

نیروهای رژیم به مسجد نیز حمله کردند و به 

ضرب و شــتم مردم روزه دار پرداختند. روزنامه 

اطالعات گزارش داد: »در تظاهرات شــیراز 3 

نفر کشته و عده ای مجروح شدند.«

همچنین در »عصر پنجشنبه پنجم رمضان 

98 هنگامی که مردم بی دفاع و بی ســالح در 

مسجد نو شیراز مشغول انجام فرائض مذهبی 

بودند، بی شــرمانه مورد هجــوم ناجوانمردانه 

افراد مسلح پلیس و نظامی قرار گرفتند و این 

حمله در مدت کوتاهی ده ها کشــته و صدها 

زخمی به جای گذاشت6«. 

روز 29 مــرداد، آتش ســوزی ســنگینی در 

ســینما رکس آبادان روی داد کــه در نتیجه آن 

صدها تن از تماشــاگران به شهادت رسیدند. 

گفتنی اســت که ســهل انگاری ماموران دولت و 

مسئوالن آتش نشانی نیز در توسعه حریق مؤثر بوده 

است.

  فاجعه جمعه سیاه در میدان ژاله تهران

روز 2 شــهریور، بــه مناســبت ضربت خوردن 

حضــرت علــی )ع( تظاهــرات و راهپیمایی های 

بزرگی در سراسر کشــور، به ویژه در تهران، تبریز، 

رشت و مشهد بر پا شــد. در سالروز شهادت امام 

اول شــیعیان، تظاهرات مردم در شهرها با درگیری 

و خشــونت همراه شــد. تظاهرات روز 5 شهریور 

در قم چند کشــته و زخمی برجای گذاشت. روز 

9 شهریور در 10 شــهر عمده، راهپیمایی صورت 

گرفت و ده ها تن توسط رژیم کشته و زخمی شدند. 

روز 16 شــهریور بیش از نیم میلیون تن از مردم 

تهران در اعتراض به تصمیــم دولت در مخالفت 

بــا تظاهــرات، در خیابان ها راهپیمایــی کردند. 

محمدرضــا پهلوی در همان شــب دولت را وادار 

کرد تا در تهران و یازده شهر دیگر حکومت نظامی 

برقرار کند. 

صبح روز جمعه 17 شهریور، ده ها هزار تن مردم 

تهران، که بیشتر آنها از اعالم حکومت نظامی بی 

خبر بودند، برای راهپیمایی و تظاهرات سیاســی 

بــه خیابان ها  آمدند.قریب بیســت هــزار تن نیز 

در میــدان ژاله اجتماع کردند.نخســت نظامیان و 

کماندوها به میدان آمدند و چون نتوانستند تظاهر 

کنندگان را متفرق کنند، با مسلسل تانک ها آنها را 

به گلوله بســتند و صدها تن از مردم را به شهادت 

رساندند. 
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هرچند به طــور دقیق تعداد کشته شــدگان، 

مجروحیــن و مصدومین ایــن جنایت خون بار 

معلوم نشــد، اما سفارت امریکا طی گزارشی به 

تاریخ 17 مهر 57 در مورد شــهدای 17 شهریور 

نوشت: »بهترین تخمین از تعداد کسانی که در 

به دست سربازان  روز 8سپتامبر )17شــهریور( 

حکومت نظامی در گوشــه و کنار تهران به قتل 

رسیده بودند٬ رقم 3هزار بود.«

ســولیوان آخرین ســفیر امریکا در 

ایــران در خاطــرات خــود در این باره 

می نویســد: هر رقمی را که باور کنیم 

کشتار جمعه ســیاه برای هر دو طرف 

تکان دهنــده بود. مخالفان از شــدت 

عمل حکومت نظامــی جا خوردند و 

دولت، مخصوصا شخص محمدرضا 

پهلوی از کثرت کشته شدگان متحیر و 

نگران شد7.

ا    کشــتار مــردم کرمانشــاه ت

فاجعه مسجد جامع کرمان در مهر 

57

نهم مهر ماه سال 57، رژیم پهلوی 

در کرمانشــاه بــه مردم حملــه کرد و 

عده ای را به شهادت رســاند. روزنامه  اطالعات 

شــرح مفصلی از ماوقع حوادث کرمانشــاه در 

روز دهم مهر نگاشــت در این گــزارش آمده: » 

در تظاهرات کرمانشــاه 34 نفر کشته و مجروح 

شدند....تظاهرکنندگان، که قصد رفتن از مسجد 

آیت الله بروجردی به مســجد جامع کرمانشاه را 

داشتند، در مقابل ســاختمان استانداری پلیس 

با پرتاب گاز اشــک آور ســعی در متفرق کردن 

تظاهرکننــدگان داشــت. زدوخــورد مأموران و 

تظاهرکنندگان تا ساعت 11 دیشب ادامه داشت 

و در این میان ســه نفر بر اثر تیراندازی کشــته 

شدند و 25 نفر به سختی آسیب دیدند که اکنون 

تخت خوابی  بیمارســتان 200  در 

کرمانشاه بستری هستند«.

به مســجد جامع  رژیم  یورش 

کرمان و آتش سوزی مسجد در 24 

مهر 1357 و حمله به مردم ســند 

دیگری از جنایــات رژیم پهلوی 

است.حجت االســالم  مردم  علیه 

از  پورمحمــدی  عبــاس  شــیخ 

روحانیون حاضر در مسجد در مور 

حمله اجیرشدگان رژیم به مردم در 

مسجد کرمان می گوید: » آن روز 

مراسمی با حضور اقشار مختلف 

مردم و تمامــی روحانیون در حال 

نزدیک  ...که کولی ها  بود  برگزاری 

درب های  فورًا  شــدند.  مســجد 

مســجد را از داخل بستند تا مانع 

به داخل مســجد  آن هــا  از ورود 

شــوند. اما آن ها با حمایت نیروهای نظامی به 

پشت بام مســجد رفته و از آنجا شروع کردند به 

پرت کردن سنگ و آجر به طرف مردم و شکستن 

شیشــه های مســجد. از ســوی دیگر نیروهای 

ســاواکی و نظامی با تیراندازی به داخل مسجد 

حمله به بیمارستان  
جندی شاپور اهواز در 

آذرماه 57 سند دیگری 
از جنایات رژیم است. 

آیت الله شفیعی در 
این باره می گوید: » 
اساتید دانشگاه به 

عنوان اعتراض جمع 
شده بودند و بعد از 
مدتی مورد اعتراض 

رژیم واقع شدند. 
پس از حمله به آن ها 
که با رگبار مسلسل، 
گاز اشک آور و سایر 

وسائل ]سرکوب[ 
صورت گرفت، به طرز 

وحشیانه ای با آن ها 
رفتار شد«.
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و شلیک گاز اشــک آور موجب زخمی شدن 

تعداد زیــادی از جمعیت گردیدند؛ به نحوی 

که لباس اکثر افراد، اگر زخمی نبودند ولی به 

خون دیگران آغشــته شــده بود. بعد از پرتاب 

تعداد زیادی گاز اشــک آور، حالت خفگی به 

جمعیت دست داد، لذا درب ها را باز کردند که 

جمعیت مســجد را خالی کنند. اما وقتی این 

کار انجام شد نیروهای شهربانی که در جلوی 

درب های خروجی مســجد ایستاده 

بودند مردم و خصوصًا روحانیون را 

کتک می زدند...«

روز 30 مهر 1357 هم هزاران نفر 

از بازاریــان، دانش آموزان، معلمان، 

کارمندان، کارگران، و کشــاورزان از 

نقاط مختلف شــهر و روســتاهای 

اطــراف همــدان در اعتــراض بــه 

جنایــات رژیــم پهلوی بــه طرف 

خیابان باباطاهر و اکباتان ســرازیر 

شــدند. جمعیــت به قــدری زیاد 

شدند که نیروهای رژیم وحشت زده 

در خیابان شاهپور مردم را به گلوله 

بســتند. تعــداد زیــادی مجروح و 

شهادت ده ها تن نتیجه حمله رژیم 

به مردم بود.

کشتار دانش آموزان در 13    

آبان 57

در ششــمین روز از آبان مــاه 57 اطالعیه 

معروف شــش مــاده ای امام خمینــی مبنی 

بــر آشــتی ناپذیری رهبری انقــالب با دولت 

شریف امامی منتشر شد که طی آن امام خواستار 

ادامــه مبــارزات اقشــار مختلف مردم بــا رژیم 

پهلوی شــد. با اوج گیری اعتصبات، اعتراضات و 

راهپیمایی ها در اقصی نقاط کشــور کار بر دولت 

شــریف امامی سخت تر می شــد. تا اینکه در 13 

آبان ماه عمال رژیم دســت به کشــتار وحشیانه 

دانش آمــوزان در مقابــل دانشــگاه تهــران زدند؛ 

بطوری که خشــم همه مردم ایــران را برانگیخت 

و یک روز پــس از آن در محکومیت 

آتش خشم مردم  دانش آموزان  کشتن 

پارسونز  که  بطوری  شــعله ور شــد 

می گوید: » با منظره ای روبرو شــدم 

کــه از پایــان جنگ جهانــی دوم به 

این طرف نظیــر آن را ندیده بودم، در 

فواصل دور و نزدیک شعله های اتش 

و دود به چشم می خورد8.«  

بعد از ایــن فاجعــه، روز جمعه 

19 آبان 1357 در آمل دویســت نفر 

از زنان شــهر همراه بــا دانش آموزان 

شــهر دســت به تظاهرات آرام زدند. 

تظاهرکنندگان پــس از عبور از چند 

ساختمان به خیابان شاه مقابل اداره 

شــهربانی رفتند. در ایــن میان بین 

مأمورین و مردم درگیری به وجود آمده 

که سرانجام با حمله مأموران رژیم 4 

نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند.

  محرم خونین نهضت اسالمی در آذر 57

در روز 19 آذر 57 برابر با ششم محرم شهر اهواز 

روز خونینی را ســپری کرد. در این روز قشــرهای 

پس از پایان راه پیمایی 
صبح نهم دی ماه 

1357 در مشهد، رژیم 
با تانک ها و نفربرها 
به مردم حمله کردند 
که باعث شهادت و 

مجروح شدن گروه 
زیادی از مردم مشهد 

شد. روزنامه کیهان در 
16 دی 1357 تعداد 

کشته شدگان روز 
یک شنبه و دو شنبه 

9 و 10 دی ماه مشهد 
را پانصد نفر و تعداد 

مجروحین را هزار 
نفر اعالم کرد. رادیو 
مسکو آمار شهدا و 

مجروحین شنبه و 
به را سه هزار  یک شن

نفر اعالم کرد.
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مختلف مردم این شهر در راهپیمایی باشکوهی 

شــرکت کردند؛ اما مأموران رژیم با خشــونت 

تمام مقابل مردم ایستاد و 16 نفر را شهید و 40 

نفر را زخمی کردند. وحشــی گری و بی رحمی 

مأموران رژیم در این روز تنها منحصر به اهواز 

نشــد، بلکه تظاهرات مردم آبادان نیز به خاک 

و خون کشیده شــد. سرکوب خونین تظاهرات 

مردم این استان در روز 17 آذر مصادف با هفتم 

محرم ادامه داشــت. در این روز در شــهرهای 

دزفول و بهبهان، تظاهرات بود. بر اساس گزارش 

مأموران ســاواک، بر اثر تیرانــدازی مأموران در 

دزفول دو نفر زخمی و 5 نفر دســتگیر و نیز در 

بهبهان سه نفر زخمی شدند.

از جملــه رخدادهای خونین مــاه محرم در 

اســتان یزد می توان به حادثه روســتای شمسی 

اشــاره کــرد. در روز 17 آذر / هفتــم محــرم، 

تظاهرات مردم این روستا که در سی کیلومتری 

شــهر یزد واقع بود، با دخالت مأمــوران رژیم به 

خاک و خون کشیده شــد. در این حادثه دو نفر 

شهید و یک نفر زخمی شد. 

در روز 23 آذر به مناســبت سوم شهادت امام 

حســین)ع( و یارانش مراسم عزاداری در شهر یزد 

برپا شد. حرکت مردم از میدان امیر چخماق هم 

زمان با حمله نیروهای نظامی آغاز شــد. در این 

رخداد، مأموران با خشــونت تمام با مردم برخورد 

کردند و بر اثــر تیراندازی آن ها 9 نفر شــهید و 

شــمار زیادی زخمی شــدند. بعد از این حادثه 

شــماری از مأمــوران با لباس مبدل به مســجد 

حظیــره، که آیت الله صدوقی امــام جماعت آن 

بود، حمله کردند و در و پنجره و شیشــه های آن 

را شکســتند و صندوق قرض الحسنه مسجد را 

غارت کردند9.

روز 23 آذر 1357، عوامل ســاواک با حمایت 

نیروهــای نظامی، وارد بیمارســتان امام رضا )ع( 
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در شــهر مشهد مقدس شــدند. آنان در ابتدا 

با ســرنیزه و چماق، به اتومبیل های پزشکان 

بیمارستان آسیب وارد کرده، سپس با تیراندازی 

وارد بخش اصلی بیمارستان شدند. آن ها بدون 

توجه به بیماران بســتری، هرچه را در ســر راه 

خود دیدند شکستند که در جریان این حمله 

تعــدادی از بیماران نیز از تــرس دچار حمله 

قلبی شدند. همچنین در این حمله تعدای از 

کودکان شهید و برخی نیز مجروح شدند.

فضل الله فرخ که یکی از مبارزان علیه رژیم 

پهلوی بود و ســال ها در مشهد حاضر و ناظر 

وقایع بوده اســت، درباره حملــه عمال رژیم 

پهلوی به بیمارســتان امام رضا)ع( می گوید: 

» یک روز بعدازظهر که در اطراف بیمارستان 

بودم، صدای تیراندازی شنیدم. در خیابانی که 

کنار نرده های بیمارستان امام رضا بود، متوجه 

شدم که چه خبر اســت. وقتی که رفتم، دیدم 

که تانک ها داخل خیابان ایســتاده و به داخل 

بیمارســتان امام رضا)ع( تیراندازی می کنند. بعد 

هم متوجه شــدم کــه چون چمــاق داران فهمیده 

بودند نمی توان به بیمارستان شهناز حمله کرد به 

بیمارســتان امام رضا)ع( حمله کرده بودند. اتفاقا 

هدف این چماقداران این بود که در بیمارســتان با 

شکســتن شیشــه ها و پنجره ها و حمله به بخش 

کودکان رعب و وحشت ایجاد کنند. آنان پرستارها 

و بیماران را کتک می زدند. 

جمعیــت حرکت کــرد و وقتی که بــه نزدیک 

بیمارســتان رسیدیم متوجه شــدیم که عده ای از 

علمای بــزرگ از جمله آیت الله خامنه ای، مرحوم 

میــرزا جواد آقــا تهرانی، آیت الله شــیرازی و یک 

عــده  از علمای دیگر، با وجود اینکه بیمارســتان 

در محاصره بود و تیراندازی می شــد،  پیشــاپیش 

جمعیــت وارد بیمارســتان شــدند و در وســط 

بیمارســتان نشســتند. از اطراف هــم تیراندازی 

می شد و جمعیت هم به صحنه آمدند.در این بین 

عده ای بالفاصله همان بخش کودکان بیمارستان 
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را به صورت نمایشگاه در آوردند.

آن ها شیشه شکسته ها، برخی از تخت ها که 

خونی بود و دمپایی هــای کوچولویی که روی 

تخت افتاده، پــاره آجرهایی کــه روی تخت 

ریخته شده، را زیرنویسی کردند و نگذاشتند 

چیــزی دســت بخــورد. تــا مدت هــا مردم 

دسته دسته از این نمایشگاه دیدن می کردند و 

هر کس که می دید از وحشی گری 

تا  البته علما  رژیم گریه می کرد. 

متحصن  آنجا  روز،  چند شــبانه 

بودند.«

حملــه رژیــم به بیمارســتان  

جندی شــاپور اهواز در آذرماه 57 

ســند دیگری از جنایات رژیم در 

تاریخ است. آیت الله شفیعی در 

بزرگی  حادثه    « می گوید:  این باره 

که در جریان انقالب اتفاق افتاد، 

جندی شاپور  بیمارســتان  حادثه  

بود. در بیمارســتان جندی شاپور 

اساتید دانشگاه به عنوان اعتراض 

جمع شــده بودند و بعد از مدتی 

مورد اعتراض رژیم واقع شــدند. 

پــس از حمله به آن ها که با رگبار 

مسلســل، گاز اشــک آور و سایر 

گرفت،  صورت  ]سرکوب[  وسائل 

به طرز وحشیانه ای با آن ها رفتار شد «.

روز چهارشــنبه مــورخ 22 آذر 1357 هــم 

رژیــم در حرکتــی دیگــر به مســجد جامع  

ســبزوار حمله کرد و دست به کشت و کشتار 

نمازگزاران زد.

ا    دی مــاه 57؛ از میانــه و ورامیــن ت

یکشنبه خونین مشهد

روز 7 دی 1357 رژیــم پهلــوی در واکنش به 

اعتــراض مردم میانه، با پرتــاب گلوله و گازهای 

اشک آور به جان مردم افتاد. گاردهای مسلح رژیم 

شــبانه محمد میانجی را به شهادت می رسانند. 

روز بعد در مراسم تشــییع او، رژیم برای کنترل 

شهر تعداد تانک ها و تیم های گارد را 

افزایــش  داد، در نتیجه آن کماندوهای 

رژیــم بــه مردم حملــه کردنــد، و با 

تیراندازی به سوی جمعیت عده ای از 

آنان را به شــهادت و عده ای را مجروح 

کردند10.

پس از پایان راه پیمایی صبح نهم دی 

ماه 1357 در مشهد، رژیم با تانک ها و 

نفربرها به مردم حمله کردند که باعث 

شهادت و مجروح شــدن گروه زیادی 

از مردم مشــهد شــد. روزنامه کیهان 

در 16 دی 1357 تعداد کشته شــدگان 

روز یک شــنبه و دو شنبه 9 و 10 دی ماه 

مشهد را پانصد نفر و تعداد مجروحین 

را هزار نفر اعالم کرد. رادیو مسکو آمار 

شهدا و مجروحین شنبه و یک شنبه را 

سه هزار نفر اعالم کرد 11.

مــردم ورامیــن،  در دی مــاه 1357 

در اعتراض به شــهادت حســن کریمی توسط 

مأموران شــهربانی در مراســم تشــیع او  دست 

به تظاهرات زدند، با شــدت گرفتــن راه پیمایی، 

نیروهای شهربانی به مردم حمله کرده و شروع به 

کشــتار مردم می کند. روزنامه کیهان در گزارشی 

در هشتم بهمن 57 
تظاهرات مردم در 

حمایت از ورود امام 
خمینی به کشور به 

اوج خود رسید که 
به زدوخورد با عمال 

رژیم منجر شد. رژیم 
پهلو با فرمان هایزر 

امریکایی، مردم را 
به گلوله بست. او 

دستور داد: »روی سر 
یراندازی  راهپیمایان ت
هوایی کنند و از گاز 

اشک آور استفاده 
نمایند. اگر این روش 

ر نبود لوله تنفگ ها  مؤث
باید پایین می آمد تا 

شکی باقی نماند که 
نیروها شوخی ندارند.«
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می نویسد: در بعد ازظهر همین روز، نیروهای 

کمکی توسط چند هلی کوپتر به ورامین وارد 

شدند. مأمورین اعزامی با خشونت دست به 

تخریــب مغازه ها و ضرب و جرح مردم زدند. 

کیهان ادامه می دهد روز دهم دی ماه، بیش از 

28 نفر هدف گلوله قرار گرفتند. به دنبال این 

حادثه گروهی از افراد پلیس قسمت هایی از 

شهر را به آتش کشیدند، شیشه های مغازه ها 

را شکستند، معلمین شــهر را مورد آزار قرار 

دادند و در نتیجه تمام مغازه ها تعطیل کردند. 

گفته شده تعداد کشته و مجروح شدگان این 
روز، زیادتر از رقم ذکر شده بوده است .12

  کشتار مردم ارومیه در بهمن 57

روز دوم بهمن  1357، مسجد اعظم ارومیه 

ناگهان از ســوی عوامل رژیــم پهلوی مورد 

حمله قرار گرفت که طی آن تعدادی شــهید 

و بسیاری مجروح شــدند. نظامیان رژیم پهلوی 

کــه از همه  نیروهای نظامی ارتــش، ژاندارمری و 

شهربانی در آن حضور داشــتند عالوه بر آن یك 

گروهان پیاده و چهار تانك اســکورپیون لشــکر 

64 پیــاده آنان را پشــتیبانی می کردند، در اطراف 

مسجد اعظم سنگر گرفتند.

براساس گزارش روزنامه  اطالعات، »صبح روز 

دوم بهمن یک تانک مســلح به مسلسل چرخان، 

وارد خیابان پهلوی رضائیه شــد. ســپس عده ای 

از مأمــوران درحالی که مســلح بودند، به خیابان 

ریختند و شــروع به تیراندازی کردند. همچنین 

تانکی وارد چهارراه عســگرآبادی این شهر شد و 

جمعیتی را که در جلوی مســجد اعظم اجتماع 

کرده بودند به گلوله بست«.

   بهمن ماه 57؛ کشــتار مردم به دستور 

هایزر امریکایی

در هشتم بهمن 57 تظاهرات مردم در حمایت 
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از ورود امام خمینی به کشــور به اوج خود رسید 

کــه به زدوخورد بــا عمال رژیم منجر شــد. در 

این درگیری رژیم پهلــوی، با فرمان هایزر، مردم 

را به گلوله بســت. هایزر دســتور داد: »روی سر 

راهپیمایــان تیرانــدازی هوایــی کننــد و از گاز 

اشک آور استفاده نمایند. اگر این روش مؤثر نبود 

لوله تنفگ ها باید پایین می آمد تا شــکی باقی 

نماند که نیروها شــوخی ندارند. ژنرال قره باغی 

فورًا با آقای بختیار تماس گرفت و بعد آجودانش 

را صــدا کــرد. خیلی ســریع به زبان فارســی 

دســتور آتش داد و به طرف من برگشت و گفت: 

همانطور که صحبــت کرده بودیم، اوضاع دقیقًا 

کنترل خواهد شــد.13 « روزنامه اطالعات هم در 

گزارشی با عنوان " تهران در آتش و خون" نوشت: 

» خونین ترین حادثه پــس از فاجعه میدان ژاله 

در تهران رخ داد.« این روزنامه با چاپ تصاویری 

از حوادث این روز تهران نوشــت: »آتش و خون 

بــار دیگر چهره تهــران را دگرگون کــرد و قلب 

میلیون ها نفر را در پایتخت و ســایر شهرها به 

درد آورد«.

رادیــو لنــدن تظاهــرات هشــتم بهمــن را 

»خشــونت بارترین برخورد بین تظاهرکنندگان و 

نیروهای ارتش« اعالم کرد.

در نهایــت علی رغم اصرار رژیــم پهلوی بر 

کشتار مردم، این فهرســت بلند از خونریزی ها 

و جنایت ها عــالوه بر اینکه نتوانســت مانع از 

ســقوط محمدرضا پهلوی شــود بلکه بیش از 

پیش موجب زوال سلطنت پهلوی شد.
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ماهیــت رژیــم پهلــوی در میــان منابع 

تاریخــی، اســناد و خاطــرات نزدیــکان و 

وابســتگان بــه خانــدان ســلطنتی بیش از 

پیش هویــدا می شــود. فســادهای مالی و 

اخالقی، وابســتگی تحقیرآمیز به کشورهای 

خارجی، بروکراسی هزارفامیلی از یک سو؛ و 

بی توجهی به مردم، نبود آزادی های سیاسی و 

حتی کشتار مردم بی گناه از سوی دیگر همه 

و همه واقعیت هایی است که به خوبی تاریخ 

به آن گواهی می دهد.

اعترافات احســان نراقی از مشــاوران فرح 

پهلوی، از جمله اســنادی اســت که نکات 

قابل تأملی درباره ســاختار خاندان سلطنتی 

و نقــش محمدرضــا پهلوی در فســادهای 

سیاسی و کشــتار مردم دارد. نراقی که پس از 

پیروزی انقالب اســالمی دســتگیر و برای مدتی 

زندانــی می شــود، در اعترافات خــود اطالعات 

مهمی از جنایت ها و فسادهای رژیم پهلوی دارد.

پارلمانی  قانون اساســی و حکومــت   

بازیچه  دست شاه بود

احســان نراقی، مشاور فرح پهلوی در اعترافات 

 1359 اردیبهشــت   8 در  خــود  دســت نویس 

می نویسد: آنچه می توانم به اجمال در اینجا بیان 

کنم این اســت که رژیم گذشــته ایران یک رژیم 

دیکتاتــوری فردی تمام عیار بوده اســت که قانون 

اساســی و حکومــت پارلمانی و دیگــر ارگان  ها 

بازیچه ای بیش در دست شاه نبوده است. لذا آنچه 

در صحنه سیاست می گذشــته است با آگاهی و 

دستور مستقیم شــاه بوده است به خصوص امور 

اعترافات مشاور فرح از پشت پرده جنایت های 
رژیم پهلوی 

کشتار مردم به دستور محمدرضا پهلوی صورت می گرفت
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مربــوط به زندانیان سیاســی و رفتــار با آن ها 

که منحصرًا به اطالع شــاه می رســیده و همه 

دستورات را شخص او صادر می کرده است. 

من در زندان در روزنامه خواندم که شــاه در 

کتابش گفته اســت او در هفته دو بار نصیری 

رئیس ساواک منحله را مالقات می کرده است. 

با توجه به اینکه هیچ مقامی در تصمیم گیری 

نســبت به زندانیان و سرنوشت آن ها خارج از 

شاه و ساواک وجود نداشته و دادرسی ارتش جز 

اجرای دســتورات شــاه که از طریق ساواک به 

اطالع او می رسید عمل دیگری انجام نمی داده 

است لذا آنچه از نظر شکنجه انجام می گرفته 

است جز با دستورات شخصی او نبوده است. 

مــن در دو نوبت هنگامی که در یونســکو 

بودم یعنی در سال 1352 و سال 1353 که برای 

استفاده از مرخصی ساالنه به تهران آمده بودم 

و به منظور بیان همین مطلب به مالقات فرح 

رفته بودم این مطلب را به نحوی دریافتم: در آن 

موقع ویدا حاجبی که همکالسی و 

دوست فرح بود در زندان بود. من از 

رفتاری که با وی شــده است با فرح 

صحبت کــردم و از او تقاضا کردم 

ترتیب مالقات دو نفر از دوســتان و 

اقوام نزدیــک ویدای حاجبی یعنی 

خانم زینــت توفیــق و خانم هما 

ناطق را بدهد که باالخره توانســت 

ایــن اجازه را به دســت آورد و آن ها 

هر دو توانســتند ویــدا را در زندان 

مالقات کنند. 

من در مالقــات با فرح از گزارش 

ســالیانه عفو بین الملل کــه در آن از تعداد کثیر 

زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه در ایران بحث 

شــده بود صحبت کردم و به او گفتم که هیچ یک 

از فعالیت های هنرپرورانه او جبران 

بدون  را نمی کنــد. فرح  این فجایع 

اینکه بتوانــد در گفتگو با من وجود 

شــکنجه را انــکار کند بــا حالتی 

ناراحت و مثل کســی کــه حرف را 

عهــده اش  از  کاری  و  نمی شــنوند 

برنمی آیــد در این باره صحبت کرد. 

این نشانه ای اســت از اینکه شاه در 

جریان شــکنجه دخالــت می کرد. 

از این گذشــته شــاه تنها کسی بود 

که همه اطالعات را از ســازمان های 

مختلف دریافت کرد و نمی توانست 

رژیم گذشته ایران 
یک رژیم دیکتاتوری 

فردی تمام عیار بوده 
است که قانون اساسی 

و حکومت پارلمانی 
و دیگر ارگان  ها 

بازیچه ای بیش در 
دست شاه نبوده است. 

لذا آنچه در صحنه 
سیاست می گذشته 

است با آگاهی و 
دستور مستقیم شاه 

بوده است.
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از هیچ اتفاقی بی خبر باشند.

از قرار معلوم شــاه از طریق ساواک و دفتر 

ویــژه و اداره دوم ســتاد ارتــش و بولتن وقایع 

غیرمنتشره وزارت اطالعات همه نوع اطالعاتی 

را دریافت می کرده است. بدون اینکه بخواهم 

مســئولین و مدیران رژیم گذشته را تبرئه کنم 

باید گفت که اکثر آن هــا در جریان آنچه در 

زندان ها می گذشــت نبوده اند و از خود وقایع 

و مســائل دیگر بی خبر بوده اند – پنهان کاری 

بی اندازه بوده اســت – از قرار معلوم اتفاقاتی 

بوده است که نه فقط وزرا حتی نخست وزیر 

هم به آن دسترسی نداشته است.  

یکــی از اعضای ســابق ســاواک بــه نام 

محمدقلی ســپهری که من در زندان اوین و 

بند چهار با او چندین جلسه صحبت داشتم 

و به نظر من خیلی قابل اســتفاده اســت به 

من گفت که هم جریان کشــتن 

بیــژن جزنــی و هشــت زندانی 

دیگر با اطالع و دستور شاه بوده 

اســت و هم تهیه و چاپ مقاله 

کذائی در اطالعــات به امضای 

به  نصیری  توسط  رشیدی مطلق 

اطالع شاه رســیده و کم و کیف 

امور دقیقا با دستور خودش بوده 

است.

نظامی  اعالن حکومت   

دســتور  به  مــردم  کشــتار  و 

محمدرضا پهلوی

دســتور تیرانــدازی و اعمالی 

کــه منجر به قتل و جرح افراد شــد آن هم یقینا با 

اطالع خودش بوده اســت. پروفســور یحیی عدل 

به مــن گفت که روز 29 مرداد که در 

اصفهان تظاهرات و راهپیمایی و زد 

و خــورد و آتش ســوزی روی داد ، او 

در شمال )نوشــهر( با شاه بود و تمام 

مدت شب شــاه پای تلفن مشغول 

گفتگو با تهــران و اصفهان بود و از 

همان جا دســتور اعــالم حکومت 

نظامی را شخصًا صادر کرد. 

همچنین اعــالم حکومت نظامی 

در تهران عصر پنجشنبه 16 شهریور 

از وزرای شریف امامی  ماه آنطور که 

شنیدم قبل از تشکیل جلسه هیأت 

دفتر  در  امنیــت  دولت کمیســیون 

اعالم حکومت 
نظامی در تهران 

عصر پنجشنبه 16 
شهریور ماه آنطور که 

از وزرای شریف امامی 
شنیدم قبل از تشکیل 

جلسه هیأت دولت 
کمیسیون امنیت در 

دفتر نخست وزیر 
تشکیل شده بود و 
در آن جلسه گفته 

بودند طبق فرموده شاه 
باید حکومت نظامی 

برقرار گردد
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نخســت وزیر تشکیل شــده بود و در آن جلسه 

گفتــه بودند طبق فرموده شــاه بایــد حکومت 

ًا اویســی توانسته بود  نظامی برقرار گردد و یقین

نظر خود را که مبنی بر اعمال خشونت و ارعاب 

مردم بود پیش ببرد.

در قضیــه چماق  به دســتان هم کــه در دوران 

انقــالب موجب قتل و جرح فراوان شــدند باید 

گفت همه دستورات به وسیله شاه اجرا می شده 

است. عبدالله انتظام گفت شاه در ماه های آخر 

با اشــخاص مختلف که نظریات آن ها با همه 

تضــاد کامل داشــت مالقات می کــرد و با هر 

گروهی به فراخور روحیات و افکار آن گروه رفتار 

می کرد و حرف مــی زد. مثال با انتظام و امینی و 

دکتر صدیقی و خود من که فقط در این دوران او 

را می دیدیــم از آزادی و رهائی زندانیان صحبت 

می کــرد حتی با راحتی و به دقت پیشــنهاد مرا 

درباره برچیدن مجســمه ها که حفــظ آن ها از 

طرف مأموران انتظامــی یکی از علل خونریزی 

و ] ناخوانــا [ بود به دقت گوش می داد – یا اینکه 

نمی توان به چریک هــا لقب خرابکار داد و باید 

بــه عنوان زندانی سیاســی کــه از نتیجه نبودن 

ًا  آزادی دست به اســلحه برده اند الاقل اگر باطن

قبــول نمی کرد ولی به ظاهر گوش می داد و تا در 

همان روزها کســان دیگر را هم می دید به طور 

مثال انتظــام می گفت در یکــی از روزها که از 

کاخ شاه خارج می شــد بیوک صابر را دیده بود 

که وارد کاخ می شود – بیوک صابر در آن روزها به 

اتفاق رضا فالح محرمانه وجوهی را از ثروتمندان 

جمــع آوری می کردند که چماق به  دســتان را به 

راه اندازند و حتمًا ایــن عملیات با نظر خود او 

بوده اســت و حاال بر ما معلوم گشــته است که 

وقتی کسانی چون انتظام و من از عواقب وخیم 

چماق به دســتان صحبت می کردیــم و او قیافه 

متعجب به خود می گرفت و می گفت می گویم 

این کارها متوقف گــردد. خود او در جریان بوده 

است..

ا   محمدرضــا پهلوی از فســاد مالی ت

داللی تجهیزات نظامی

فساد مالی که من بیشترین کوشش را در این 

دو سال اخیر درباره آن به کار برده ام داستان وسیع 

و مفصلی دارد که قســمت عمده کتاب من به 

آن اختصاص یافته اســت به خصوص در ارتباط 
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با دول و شرکت یا مؤسســات بزرگ صنعتی 

غــرب و در در جه اول امریکا – بحث از اینکه 

نفت صرف خرید  درآمد  چگونه 

و یا وارد کردن صنایعی می شــده 

اســت کــه در حقیقــت مــورد 

احتیاج کشور ما نبوده – بحث در 

که  اقتصادی  فعالیت های  اینکه 

در ظاهر و در نظــر اقتصاددانان 

محســوب  پیشــرفت  غربــی 

می شــود در باطن نه فقط منجر 

ما نشده  اقتصادی  به خودکفائی 

بلکه روز به روز به وابســتگی ما 

می افزوده است.

من سعی کرده ام در این کتاب 

نتایجی را به دست آورم که برای 

دیگر کشورهای جهان ســوم که زیر سلطه غرب 

و امریکا قرار دارند درس عبرتی باشــد و آن ها به 

خوبی دریابند که وابســتگی چه رموز و اسراری 

را در روابط کشــورها به وجود می آورد که در ظاهر 

مطلقًا به چشــم نمی خورد. مثال چگونه فروش 

سالح به ایران باعث نجات کارخانجات بزرگ مثل 

نورثروپ و جنرال دینامیک و لکهید می گردد. این 

مؤسسات با چرب زبانی فریبنده و در ظاهر جلو 

رفته ای از نظر وعده و وعیدهای توسعه تکنولوژی 

برنامه هــای میلیارد دالری خود را به ایران تحمیل 

می کنند. دو رشــته مهم در این قسمت وجود دارد 

که هر دو رشــته مستقیمًا با شــخص شاه ارتباط 

داشته است. یکی خرید سالح به وسیله طوفانیان 

و با تصویب و تأیید شــاه و دیگری کمپرتر که در 

ظاهر یکی از عوامل پیشرفت تکنولوژی به وسیله 

ابوالفتح محوی از عوامل مؤثــر فیمابین امریکا 

که در ارتباط مستقیم با شخص شاه 

عمل می کرده است. 

مــن در مطالعاتــم دربــاره ارتش 

به خصــوص این چندماهــی که در 

زندان با ســران ارتش تماس داشــتم 

به خوبی پی برده ام که خرید ســالح 

خارج از کلیه قواعد و موازین نظامی 

صورت می گرفته است. هنوز پرسنل 

ارتش نمی داند تا چه حد شــاه حتی 

به نظریات و پیشنهادات خود ارتش 

هم وقعی نمی گذاشته است. او بدون 

اینکه با ستاد ارتش نیروهای مختلف 

و حتــی خود وزیر جنــگ که ظاهرًا 

فروش سالح به 
ایران باعث نجات 
کارخانجات بزرگ 

مثل نورثروپ و 
جنرال دینامیک و 
لکهید می گردید. 

این مؤسسات با 
چرب زبانی فریبنده و 
در ظاهر جلورفته ای 

از نظر وعده و 
وعیدهای توسعه 

تکنولوژی برنامه های 
میلیارد دالری خود 
را به ایران تحمیل 

می کنند.
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طوفانیان معاون او بوده است در ارتباط مستقیم 

با طوفانیان دستور خرید سالح را می داده است. 

به اســم وارد کردن مدرن ترین و پیشــرفته ترین 

سالح ها با ارتباط با رؤســای کمپانی ها دستور 

خرید سالح را می داده است. 

 سن موریتس، پایتخت معامالتی شاه

علت اینکه آگاهی از ثروت شاه کار مشکلی 

اســت این اســت که تمام عملیــات مربوط به 

خرید ســالح  بی اندازه پنهانی و ســری صورت 

می گرفته اســت، به قســمی که می توان چنین 

استنتاج کرد که شــاه در مالقات هایی که بطور 

خصوصــی و بــدون حضور شــخص ثالثی با 

رؤســای عمده این مؤسسات داشته است احیانًا 

مذاکراتی درباره داللی ها انجام داده است. مثال 

جونس کــه مدت 20 ســال رئیس 

بود شخصًا  نورثروپ  بزرگ  کمپانی 

با هواپیمای شخصی اش به مالقات 

شــاه می آمده است. یکی از نقاطی 

که شــاه بطور اختصاصــی به این 

قبیل امــور اختصاص داده اســت 

سن موریتس در ســوئیس است. او 

ســالی 6 تا 8 هفته به عنوان ورزش 

می رفته  ســن موریتس  به  زمستانی 

اســت که مــن نــام آن را پایتخت 

معامالتی شاه گذاشته ام. او در سن 

با خیال راحت اشخاصی  موریتس 

را می پذیرفته اســت که در تهران به 

این ســهولت ممکن نبــود آن ها را 

ببیند. 

اگر بخواهیم شــبکه ارتباطی شــاه را از نظر 

بشناســیم  ملــی  و  بین المللــی 

می توانیــم با شناســایی کســانی 

کــه در ســن موریتس آمدورفــت 

می کرده انــد بــه خصوصیات این 

شــبکه پی ببریم. مثال رضا فالح 

کــه تنهــا عامل واســطه شــاه با 

کمپانی هــای نفتی و مرد شــماره 

یک برای مذاکرات با کنسرســیوم 

نفتی های  ســن موریتس  در  بــود 

بــزرگ امریکایی و اروپایــی را به 

مالقات شــاه می برد و یا هوشنگ 

انصاری که از محارم مالی شاه بود 

و در ســال های اخیــر که مصادف 

بود عامل  نفــت  افزایش قیمت  با 

در اکثر این خریدها 
و معامالت با 

کمپانی های خارجی 
و دوست های غربی 

فرضی شاه لزومًا 
دریافت داللی نبوده 
است. در بعضی از 

امور مثاًل خرید تانک 
چیفتن از انگلستان و 
یا هواپیماهای مافوق 

صوت از امریکا 
نظرش ضمنا ً دادن 

باج و راضی کردن 
متحدین غربی اش هم 

بوده است.
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تصمیم گیرنده دادن وام به کشورهای خارجی 

بود در سن موریتس با این افراد 

به مالقات شاه می رفت.

از  درصــد   25 خریــد  در 

ســهام کروپ که منابع مطلع 

مارک  میلیون   50 می گوینــد 

آلمانی او به عنوان کمیســیون 

ًا با  دریافت داشته اســت یقین

آگاهی و شــرکت شخص شاه 

بوده اســت. شــخص دیگری 

که یقینــًا در جریان معامالت 

شاه و به خصوص حساب های 

او در خارج از کشــور اســت 

که  اســت  بهبهانیان  جعفــر 

از افرادی که در زندان من مطلع شــدم در شهر 

بال ســوئیس یک دفتری داشــته است که یک 

خانم آلمانی منشــی و همه کاره او بوده است. 

بهبهانیان مســافرت هائی به کشورهای اروپایی 

و امریکای شــمالی و جنوبی می کرده است که 

مهم ترین کار او جابجا کردن حســاب های شاه 

بوده است. تا سال 1352 شخص دیگری که در 

جریان خرید ســالح و اخــذ وام از خارج بدین 

ًا دارائی شــاه از خارج بوده مهدی  منظور و احیان

سمیعی بود که البته طوفانیان از موقع باال رفتن 

درامد نفت ترتیبی می دهد که او دیگر از صحنه 

خارج شود، ولی ســمیعی مدت دو سال از کم 

و کیف خریدهــا و انتقال دارایی ایران در خارج 

مطلع می باشد. 

در خرید ســالح در قرارداد زد و بستی صورت 

می گرفته اســت ولی همه قراردادها در 

ظاهر به وســیله وزارت دفــاع امریکا 

هم  بنابراین  اســت.  می شــده  تأییــد 

دولت امریکا این سیاســت را تشــویق 

می کرده است و همه واسطه های فروش 

ســالح با گرداننــدگان پنتاگون ســر و 

سری داشــته اند کمااینکه مأمور فروش 

کمپانی ها اغلب ژنرال های بازنشســته 

ارتش امریکا هستند.

 رانت امریکایی و انتقال درآمد 

ارزی ایران

مطلب دیگر انتقال درآمد ارزی ایران 

در سال های اخیر از اروپا به امریکاست 

در اکثر این خریدها 
و معامالت با 

کمپانی های خارجی 
و دوست های غربی 

فرضی شاه لزومًا 
دریافت داللی نبوده 
است. در بعضی از 

امور مثاًل خرید تانک 
چیفتن از انگلستان و 
یا هواپیماهای مافوق 

صوت از امریکا 
نظرش ضمنا ً دادن 

باج و راضی کردن 
متحدین غربی اش هم 

بوده است.
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که ایــن عمل منحصرًا بــرای دادن 

بانک" که  به "چیس منهتــن  امتیاز 

متعلــق به خانواده راکفلر هســت 

صورت گرفته است. واسطه آن ها با 

ًا با  شاه هنری کیسینجر بوده و یقین

این اقدام که در سال صدها میلیون 

دالر نصیب این بانک شــده اســت 

خانــواده راکفلر به صــور مختلف 

شــاه را در شــرکت ها و مؤسسات 

وابسته به خود در امریکا و در امریکای جنوبی 

که زیر نفوذ خاص این خانواده اســت شریک و 

سهیم کرده اند. 

دو قرارداد چندین میلیــارد دالری که یکی با 

کمپانی بــل هلی کوپتر و دیگــری با بل تلفن 

اســت که فوق العاده کار عظیم و مهمی است. 

در این کار که باز زیر نظر مســتقیم 

شــاه انجام گرفته طبق گزارشــی که 

حتی ســنای امریکا هم آن را انتشار 

داد شــهرام و علی کمیسیون دریافت 

کرده اند.

همچنین پرویز بوشــهری که یکی 

دیگر از نزدیکان و محارم مالی شــاه 

بوده واسطه اصلی کار عظیم بل تلفن 

بوده اســت. باید توجه داشــت که در 

اکثر ایــن خریدهــا و معامالت بــا کمپانی های 

خارجــی و دوســت های غربی فرضی شــاه لزومًا 

دریافت داللی نبوده است. در بعضی از امور مثاًل 

خرید تانک چیفتن از انگلســتان و یا هواپیماهای 

مافوق صوت از امریــکا نظرش ضمنا ً دادن باج و 

راضی کردن متحدین غربی اش هم بوده اســت. او 

مسائل مالی شاه 
را نمی توان مجزا 

از سیاست کلی او 
که اتکا به امریکا 

و راضی نگه داشتن 
دیگر کشورها و 

سرمایه داران غربی بود 
در نظر گرفت.
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به شاهان سابق قطر، پادشــاه یونان و آلبانی و یا 

ولیعهد ســابق ایتالیا امکان می داد که به صورت 

دالل منافعی از این خوان یغما به دســت آورند. 

مثــال اولین خریــد هلی کوپتــر از کمپانی بل 

امریکایی که در ایتالیا مونتاژ می شــود با معرفی 

و داللی ویکتور رافائل پسر آخرین پادشاه ایتالیا 

بود. او بعدها در خیلی از معامالت با ایتالیائی ها 

و مشارکت اشرف شــریک بود از جمله ساختن 

بندرعباس به وسیله موسسه ایتالیایی کفروتی. 

 سیاســت محمدرضــا پهلــوی راضــی 

نگهداشتن کشورهای غربی بود

منظور مســائل مالی شــاه را نمی توان مجزا 

از سیاســت کلی او که اتکا بــه امریکا و راضی 

نگه داشتن دیگر کشــورها و ســرمایه داران غربی بود 

در نظر گرفت. به همین جهت اطرافیان شــاه از قبیل 

ابوالفتح محوی، هوشــنگ انصاری،  اســداله علم، 

دکتر ایــادی، امیرهوشــنگ دولو، پرویز بوشــهری و 

کوچک هائــی از قبیل حســین دانــش رو از این قبیل 

اســتفاده های زیادی برده اند. بعضــی از افراد مطلع 

من جمله دکتر هوشنگ رام که در زندان با او آشنا شدم 

معتقدند که دارائی اشــرف شــاید بیش از دارائی شاه 

باشد. 

یکی دیگر از خوان های یغما که در اختیار شــاه بود 

پس انداز و کسور بازنشستگی کارمندان شرکت نفت 

بود که به چندین میلیارد می رسید. شاه به وسیله دکتر 

اقبال دســتور دادن وام به بانک ها و دیگر مؤسســات 

مــی داد، از جمله برای ســاختن آپارتمــان آمیتاژ که 

متعلق به خود او بود مبلغ چهارصد میلیون تومان وام 

از این محل برداشــت کرده بود. این بود شمه ای بسیار 

اجمالــی از تحقیقات من در این زمینه که امیدوارم در 

کتابی که به آن اشــاره کردم تفصیل آن را با ذکر منبع و 

مآخذ به زبان فرانسه نشان دهم.



انتشــار امواج مخالفت مــردم ایران با رژیم پهلوی در رســانه های دنیا موجب شــد تا 

ســازمان های بین المللی در اقدامی نادر به تحقیق و تفحص در این باره بپردازند. به همین 

ســبب در 4 آذر ماه 1355 سازمان عفو بین الملل گزارشــی را از نقض گسترده حقوق بشر 

توســط رژیم پهلوی منتشر کرد که متهم اصلی در آن گزارش محمدرضا پهلوی و سازمان 

اطالعات و امنیت )ساواک( عنوان شد. به فاصله چند روز از انتشار این گزارش و پوشش آن 

توســط نشریات و جراید جهان، خبرگزاری پارس از نیویورک در گزارشی محرمانه این خبر 

را مخابره می کند.

  برای استحضار آقای نخست وزیر
نیویورک خبرگزاری پارس

مطلب زیر خبری اســت پیرامون شکنجه 
مخالفان سیاســی در ایران که در شماره 26 
نوامبر 1976 روزنامه واشــنگتن پســت درج 

شده است.
عنوان خبر چنین اســت: "ایران به شکنجه 

مداوم متهم است ". 
در گزارشــی کــه از طــرف ســازمان عفو 
بین المللی انتشار یافت ادعا شده است بین 
25 تا 100 هزار نفر به خاطر دالیل سیاســی 
در ایــران زندانی شــده اند و همچنین پلیس 
مخفــی ایران به هنگام بازجوئــی آنان را زیر 

شکنجه مداوم قرار می دهد.
در گزارش مذکور گفته شده است سرکوبی 

مخالفان سیاســی به عهده ساواک – پلیس مخفی ایران – است که با بی رحمی شدید انجام 
می گیرد. پلیس مخفی ایران دارای یک سیســتم خبرچینی اســت کــه مأموران آن در تمام 
سطوح جامعه ایران نفوذ دارند و بنا به گفته مسافرانی که از ایران آمده اند و همچنین تأکید 
مخالفان رژیم ایران درخارج کشــور ســاواک فضائی آمیخته از رعب و وحشت ایجاد کرده 

است.
ســازمان عفو بین المللی در گزارش تحقیقی یازده صفحه ای خود درباره ایران گفته است 
فعالیت های ساواک در خارج از مرزهای ایران و در تمام کشورهایی که اجتماعات ایرانی در 

آن قابل مالحظه است گسترش دارد.

  گزارش سازمان عفو بین اللمل از نقض گسترده حقوق بشر در رژیم پهلوی:

ایران به شکنجه متهم است
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ســازمان عفو بین المللی که سازمانی است 
راجع به حقوق بشر و مرکز آن در لندن قرار دارد 
در گزارش خود متذکر شــده است روحانیون، 
هنرمنــدان، اســاتید دانشــگاه و همچنیــن 
مسلمانان و کردهای ناراضی جزء این زندانیان 

هستند.
شــاه ایران گفته اســت حکومت وی 3000 
زندانــی دارد که به اتهامات تروریســتی متهم 
بــوده و بــا فعالیت های بمب گــذاری و دیگر 
ارتباط  شــهری  چریک هــای  خشــونت های 

داشته اند.
در گزارش سازمان عفو بین المللی همچنین 
گفته شــده است از آغاز ســال 1972 تا کنون 
دادگاه های نظامی ایران 300 زندانی سیاســی را 
به مرگ محکوم ســاخته اند در 6 ماه اول سال 
1976 دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاســی را 

اعالم داشته است.
گــزارش مذکور ســاواک را متهم می ســازد 
که قبــل از وارد کردن اتهــام و انجام محاکمه 
مظنونین سیاســی را برای دوره هــای طوالنی 
در زندان های مجرد نگه می دارد و با شــکنجه 
مداوم گاهی منجر به مرگ می شود و همچنین 
با اعدام های سریع اعالمیه حقوق بشر را نقض 

می کند.
در گزارش مزبور گفته شــده اســت ساواک 
با تکنیک هایی مثل زدن شــالق، شــوک های 
دست  انگشــتان  ناخن  کشــیدن  الکتریکی، 
و شســت پا ، تجاوز به عنف و شکنجه آلت 

تناسلی مظنونین سیاسی را شکنجه می کند.
بین المللی  ماه مه گذشــته کمیســیون  در 
حقوقدانان کــه مرکز آن در ژنو قــرار دارد طی 
انتشار گزارشی ســاواک را متهم ساخت که با 
استفاده از وســایل فیزیکی و روانی نسبت به 
زندانیان سیاسی شکنجه سیستماتیک اعمال 

می دارد. کمیســیون مزبور مرکــب از حدود 
45000 قاضــی حقوقدان و اســتادان حقوق 

می باشد.
 خالصه این خبر در شماره 26 نوامبر 
کریســچین ساینس و شــماره 29 نوامبر 

یز آمده است. کازت چاپ منوترال ن



از  پهلــوی  رژیــم  جنایت هــای 

شــکنجه های وحشــیانه ساواک تا 

کشــتارهایی که به هــر بهانه انجام 

می شــد نقــاط تاریکی اســت که 

واکاوی و بررســی هر کــدام از آن ها 

کام ها را تلخ می کند و مظلومیت شــهدا 

و مبــارزان انقالبی را بیــش از پیش نمایان 

می ســازد. بزرگتریــن و مشــهورترین این 

جنایت ها کشتار مردم در روز هفده شهریور 

1357 اســت که ابعاد آن واقعه هولناک به 

درستی بازگو نشــده است. هنوز در گوشه 

و کنار هستند مبارزین انقالبی و گمنامی 

که روایت های عینی آن ها از فاجعه جمعه 

ســیاه شنیده نشــده است. ســید مهدی 

قاســمی یکی از آن افرادی است که در اوج 

دوران جوانی شاهد کشتار بی رحمانه مردم 

در میدان شهدا بوده است.

 او که مبارزات خود با رژیم پهلوی را بطور 

جــدی از بطــن هیئت های مذهبــی و در 

با روحانیونی همچون علی اکبر  همکاری 

صادقی رشــاد آغاز کرد و مســجد لرزاده 

یکــی دیگر از پایگاه هــای فعالیت او بود، 

ناگفته های بســیاری از بی رحمی نظامیان 

رژیم پهلــوی و گارد شاهنشــاهی در روز 

هفده شهریور دارد. 

او که خود شــاهد جنایت های محمدرضا 

پهلوی در آخرین سال حیات رژیم پهلوی 

بوده است، خاطراتش از آن روزها را روان و 

جذاب تعریف می کند و مخاطب را کامال 

در حال و هوای آن روزها قرار می دهد.

از آنجا که ســیدمهدی قاســمی از نزدیک 

شاهد بسیاری از جنایت های رژیم پهلوی 

بود، در آســتانه ســی ونهمین سال سقوط 

رژیــم منحوس پهلــوی با او بــه گفتگو 

نشســتیم تا یکی دیگــر از ابعاد خباثت و 

جنایت رژیــم پهلوی را برای نســل امروز 

روایت کند.

برگی از جنایت رژیم پهلوی در گفتگو با شاهد عینی کشتار 17 شهریور

مردم را آتش زد

رژیم پهلوی با استفاده از خاک اره و روغن سوخته

گفتگو

}
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آن طور کــه از اســناد و منابع بــر می آید 

در ســال های آخــر عمــر رژیــم پهلوی 

خونریزی ها و جنایت های صورت گرفته رو 

به افزایش بود. شما در آن موقع در مبارزات 

ضد رژیم حضور داشتید، شروع تظاهرات 

و درگیری ها در ســال  57 چگونــه بود؟ و 

عکس العمل نیروهای نظامی رژیم پهلوی 

چه بود؟

بسم الله  قاسمی:  سیدمهدی 

ســال  در  الرحیم.  الرحمــن 

متفرقه ای  درگیری های   1357

بــا نیروهــای نظامــی ایجاد 

می شــد و این  درگیری ها ادامه 

داشــت تا کم کم به درگیری و 

تظاهــرات خیابانی کشــیده 

شد. حتی درگیری ها به کشتن 

بچه مدرســه ای ها هم رسیده 

بــود . مثاًل بچه ها از مدرســه 

تعطیل می شــدند، تظاهرات 

جمع  جوان  چهارتا  می کردند 

شــاه"  بر  "مرگ  و  می شــدند 

یک  یک دفعــه  و  می گفتنــد 

می افتاد.   راه  جمعیت  ســیل 

پایین  نمونه  هایــش  از  یکــی 

میــدان مولوی اتفــاق افتاد. 

نزدیک پل هوایی میدان گمرک 

مردم تظاهرات می کننــد و گاردی ها از راه 

می رسند. و شروع می کنند به شلیک کردن 

و دو تا بچه را به رگبار می بندند و شــهید 

می کنند. 

یــا مثاًل یک نمونه دیگــر در همان خیابان 

لرزاده – این ها بــرای قبل از دوران حکومت 

نظامــی اســت - وقتی بچه ها از مدرســه 

تعطیــل می شــوند، بچه هــا را بــه رگبار 

می بندند و هفت هشــت نفر را هم شهید 

می کنند. 

یر می زدند؟ یعنی همینطور بی دلیل با ت

سیدمهدی قاسمی: بله . افراد خبیثی مثل 

اســتوار رضایی بودند کــه در پانزده خرداد 

42 هم کشــتار عجیبی کرده بود. 

او در پانزده خرداد حداقل 100 نفر 

را کشــت . ســر کچل ترسناک و 

هیکل مهیبی داشت، دو تا اسلحه 

هــم می بســت و با آن ها مــردم را 

می زد. در 15 خرداد 42 و در جریان 

17 شــهریور 57 خیلــی جنایت 

کرده بود. 

کم کــم تظاهرات ها به این صورت 

از ســخنرانی ها  شــد کــه بعــد 

تجمعاتــی شــکل می گرفت و به 

خیابان ها کشــیده می شــد. مردم 

می کردند  شروع  و  می آمدند  بیرون 

به شــعار دادن. مثاًل شب ها مردم 

می آمدنــد داخل خیابان یک دفعه 

لشــکر گارد ســر و تــه خیابان را 

می بســت و مــردم را بــدون هیچ 

مجوزی به رگبار می بست.

 نقشه رژیم پهلوی برای آتش زدن مردم 

در وسط خیابان

ماجرای 17 شهریور از کجا و چطور شروع 

بچه ها از مدرسه 
تعطیل می شدند، 

تظاهرات می کردند 
و "مرگ بر شاه" 

می گفتند و یک دفعه 
یک سیل جمعیت 

راه می افتاد.  یک بار 
پایین میدان مولوی 
و نزدیک پل هوایی 
میدان گمرک مردم 

تظاهرات می کردند 
که گاردی ها از راه 
می رسند و شروع 

می کنند به شلیک 
کردن و دو تا بچه را 
به رگبار می بندند و 

شهید می کنند
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شد؟ شما در آن زمان شاهد جنایت های رژیم 

پهلوی بودید؟ رژیم پهلوی چگونه دست به 

کشتار مردم در میدان ژاله زد؟

 ســیدمهدی قاســمی: اولیــن بــار همان 

راهپیمایــی معروف عید فطر بــود که رفتیم 

میدان آزادی و برگشــتیم و دوبــاره فردایش 

هم رفتیم.  بعد از آن پنجشــنبه - شــب 17 

شــهریور -  بود که ما بــه خانه عالمه یحیی 

نوری رفتیم. ته کوچه بن بستی بود می رفتیم 

آن جا می نشســتیم تا سر خیابان 

و  بودند  کشــیده  بلندگو  بچه ها 

عالمه یحیی نوری آن جا صحبت 

می کرد. بعد از صحبت او از سر 

چهارراه آب سردار ما آمدیم بیرون 

به طرف میدان شــهدا حرکت  و 

کردیم. 

شــروع کردیــم به حرکــت کردن 

و آمدیــم.  چندتــا بچه ها مثل 

ابوالفضل نقــاد و تقی یزدی ) که 

بعدا شهید شــد( را می فرستادیم 

ر تا ببینند چه خبر اســت؟  جلوت

آنها آمدند و گفتند: ســید جلو 

نرویم! ســعی کنیــد جمعیت را 

جمع کنید. گفتم چطــور؟ گفت که این ها 

جلوتــر کف خیابــان خــاک اره را با روغن 

سوخته آغشــته کرده اند و از ایستگاه بهنام 

تا میدان شــهدا می خواهند به محض اینکه 

تظاهرات کنندگان وسط این ها رسیدند، آن ها 

را آتــش بزنند؛ حتی داخــل جوی ها را پر از 

بنزین کرده  بودند و  سر و ته آن را بسته بودند 

و یک الیه 5 یا 6 سانتی بنزین ریخته بودند. 

باالخره ما رسیدیم. گفتند که فقط پیاده روها 

تمیز است بچه ها را بفرستید توی پیاده روها. 

چند قدم مانده بود که برسیم. مجبور شدیم 

برویــم داخــل پیاده روها. مــردم هم داخل 

پیاده روها رفتنــد. ولی مامــوران رژیم فکر 

کردند مردم داخل خیابان آمدند لذا نقشــه 

خــود را عملی کردند و آنجــا را آتش زدند. 

آن موقع گارد شــهربانی با سپر و کاله مجهز 

داشــتند و در میدان شهدا تا جلوی کارخانه 

برق رسیده بودند. ما هم به میدان 

گارد  نیروهای  این  رسیدیم.  شهدا 

با سپر و اســلحه آمدند و کم کم 

درگیری حالت مسلحانه پیدا کرد.

وقتی  اما  کردنــد  حمله  گاردی ها 

جمعیــت را دیدنــد فــرار کردند 

رفتند داخــل کارخانه برق. بچه ها 

هم بــا کوکتل مولوتوف چند تا از 

ماشین  های ارتشــی را آتش زدند. 

دوتــا را هم بچه ها بلنــد کردند و 

در جــوی آب انداختند و واژگون 

که  کنید  حســاب  شــما  کردند. 

این  بــود.  زیاد  جمعیــت  چقدر 

قضیــه برای شــب قبــل از هفده 

شهریور است. بچه ها هم فریاد می زدند که 

قرار ما فردا صبح میدان ژاله.

برای فردا  - یعنی صبح 17 شهریور – ساعت 

6 صبح قرار گذاشتیم برویم غسل شهادت 

کنیــم. آن موقع حمام نداشــتیم، نفت هم 

نبود. مــن نماز صبح را کــه خواندم همین 

جور نشســته بودم که خوابــم برد. یک دفعه 

از خواب پریدم دیدم ســاعت 7 است. آمدم 

حمام غسل شهادت کنم. تا به حمام رسیدم 

مأموران کف خیابان 
خاک اره را با روغن 

سوخته آغشته کردند 
و می خواستند 

به محض اینکه 
تظاهرات کنندگان 

وسط این ها رسیدند، 
آن ها را آتش بزنند؛ 

حتی داخل جوی ها را 
یک الیه 5 یا 6 سانتی 

بنزین ریخته بودند 
و سر و ته آن را بسته 

بودنداست! 
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یکی از آشــنایان که او را عمویوســف صدا 

می زدیم گفت آقا مهدی! میــدان ژاله دارند 

مــردم را می کشــند. من هم بــدون معطلی 

دویدم به سمت میدان شهدا. آنجا 

که رســیدم درگیری شروع شده بود. 

بچه ها آن جا بودند و لشکر گارد هم 

آمده بود.

بشــوید  متفرق  و  بروید  می گفتند 

اما مردم شــروع می کردند به شعار 

دادن کــه ارتش برادر ماســت و ... 

آن ها می نشــینند و مردم را به رگبار 

می بندنــد. ما رســیدیم دیدیم که 

خانم  ها یک زن را با چادر مشــکی 

روی تخته گذاشته اند و در حالیکه 

آن زن سر نداشت و بدنش تکه تکه 

شــده بود، بدنش غرق خون بود و 

شرشــر خون می ریخت و مردم داد 

ا بــه کربالی  می زدند: "حســین بی

ایران" .

ایســتگاه  از  دوالب  دروازه  چهارراه 

ر دیدیم که هلی کوپتر  ناصری که آمدیم جلوت

هــم دارد از بــاال می آیــد. یک سیدرســول 

شفیعی نامی بود که تکنیسین داروخانه بود. 

ر از روی سر ما  یادم هست وقتی هلی کوپت

رد شــد یک دفعه سیدرســول زمین خورد. 

من ســریع رفتم و بلندش کردم و دیدم که 

یر از  ســینه اش شکافته شده و ت

پشت به او خورده بود و از طرف 

جلو بدن او را شکافته بود.

یربارهای ام ژ3  ماموران رژیــم ت

را روی تانک و روی نفربر سوار 

می کردنــد و مــردم  را به رگبار 

می بســتند. تانک ها هم ردیف 

اول بود. 

یکی از جنایت های رژیم پهلوی 

در 17 شــهریور را که من هیچ 

وقت یادم نمی رود این است که 

ر بین دروازه دوالب  کمی پایین ت

و ایســتگاه ناصری، یک جوان 

بــاالی درختی رفته بود. او روی 

همان درخت فریاد زد:  "مرگ بر 

شاه جالد". یک دفعه او را همان 

باالی درخت به رگبار بســتند و 

این بچه تکه تکه شد و پایین افتاد. 

در 17 شــهریور چقــدر شــهید شــدند؟ 

سرنوشــت شــهدا چه می شــد و ماموران 

رژیم پهلوی چه برخوردی با اجساد شهدا 

داشتند؟

ســیدمهدی قاســمی: تعداد شهدا خیلی 

زیاد بــود و همین طور جنــازه روی زمین 

بود. همچنان ماموران رژیم پهلوی داشتند 

مردم را می کشــتند که ما بــا بچه ها رفتیم 

داخل ساختمان اداره پست و میز و وسایل 

را بیرون آوردیــم تا راه بنــدان کنیم. ارتش 

ایســتاده بود با بلندگو داد و بیداد می کرد. 

یکی از جنایت های 
رژیم پهلوی در 17 

شهریور که من هیچ 
وقت یادم نمی رود 
این است که کمی 
ر بین دروازه  پایین ت
دوالب و ایستگاه 

ناصری، یک جوان 
باالی درختی رفته 

بود. او روی همان 
درخت فریاد زد:  

"مرگ بر شاه جالد". 
یک دفعه او را همان 

باالی درخت به رگبار 
بستند و این بچه 

تکه تکه شد و پایین 
افتاد. می کنند
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ما هــم می رفتیم بــاال هرچه میــز و صندلی 

بــود از آن باال می آوردیم پاییــن. یک راه بندان 

درســت کردیم که آنها نتواننــد جلو بیایند. 

بعد شــروع کردیــم شــهدا و مجروحین را به 

یر  عقب انتقــال دادن؛ ولی آن ها به اصطالح ت

تراش می زدند. یعنی اگر صــاف راه می رفتی 

یر می خــوردی و اگر دوال دوال راه می رفتی باز  ت

هم تیر می خوردی. قشنگ سطح 

خیابان را گرفته بودند و می زدند. 

بــاالی  از  ایــن،  بــر  عــالوه 

می زدند.  هم  بلند  ساختمان های 

ایستگاه  روبروی  ساختمانی  یک 

ناصری بــود که حالت نیم هاللی 

دارد، االن هــم هســت. ماموران 

این ســاختمان  باالی  بودند  رفته 

مســتقر شــده بودند و از آن باال 

یــر  یراندازهــا مــردم را بــا ت تک ت

می زدند. 

یادم هســت که یکــی از بچه ها 

گفــت از آن بــاال دارند مــردم را 

می زننــد؛ بچه هــا با یــک کنده 

درخت در را باز کردند و رفتند باال 

که یکی از بچه ها آن جا شهید شد 

و ســه تا از کماندوهایی که آنجا 

بودند را گرفتند.

  قتــل عــام مجروحین در بیمارســتان  ها 

توسط رژیم پهلوی

بعد از آن شــروع کردیم به انتقال جنازه شهدا 

و مجروحین. عمومًا ســه  تا بیمارستان به ما 

مجوز دادند که شــهدا را ببریــم آن جا. یکی 

بیمارســتان مردم  بود -  بهادری  بیمارســتان 

فعلــی – بعد فهمیدیم کــه بهادری خودش 

یکی از اعضای ســاواک بود و هر مجروحی 

که داخل این بیمارســتان می رفت همان جا 

شهیدش می کردند! 

یکی دیگر از کارهایی که در آن بیمارســتان 

می کردند این بود که در هنگام تحویل جنازه 

شهدا، تعداد تیرهایی که آنها خورده بودند را 

می شمردند و متانسب با تعداد تیرها 

از مردم پــول می گرفتند تا جنازه ها را 

تحویل بدهند. 

دو بیمارستان دیگری که ما مجروح ها 

بیمارســتان  می بردیم  آنجــا  بــه  را 

بازرگانان و بیمارســتان سوم شعبان 

بود. 

این را هــم بگویم که نحــوه انتقال 

هــم  بیمارســتان  بــه  مجروحیــن 

در  کوچــه ای  بــود.  ســخت  واقعا 

بود  شــعبان  ســوم  خیابان  پشــت 

که مــا جنازه ها را کــول می کردیم و 

می آوردیم. رفتــن به خیابان و آوردن 

این جنازه ها برای ما خیلی ســخت 

بــود. بچه ها ســینه خیز می رفتند و 

می انداختند  خودشان  روی  را  جنازه 

باز به همان حالت برمی گشتند و تا 

لب جوی آب می آوردند. از لب جوی به بعد 

ــر بود. از آنجا به بعد  چون درخت بود امن ت

بچه ها جنازه هــا را می گرفتند و می دویدند 

داخل کوچه ها.

  پاکسازی خیابان ها و سرنوشت شهدا

ما جنازه هــا را می آوردیم و برمی گشــتیم و 

این جنگ و گریز تا ساعت 1:30 تا 2 بعداز 

دیدیم صدای 
ماشین های آژیردار 

می آمد. پریدیم داخل 
جوی آب آنجا یک 

خانم به همراه بچه اش 
ر از ما داشت رد  جلوت
یر او را  می شد که با ت

یر به سر خانم  زدند. ت
یر  اصابت کرد و یک ت
هم زدند به بچه ای که 
همراهش بود. اصاًل 

بچه مهلت گریه کردن 
هم نداشت. وقتی 

رفتیم باالی سر بچه 
دیدیم که هم آن کودک 
و هم مادر، هردو شهید 

شده اند
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ظهر ادامه داشت. در این ساعت تانک ها 

آمدند و نیروها شــروع کردنــد به آرایش 

گرفتــن. مثاًل به فاصله هر ســه متر یک 

ســرباز با تجهیزات و ماسک ایستاده بود 

رو به پنجره  ها و اگر کسی از جلوی پنجره 

رد می شــد به رگبار می بســتند. اینها به 

ر تا میدان خراسان ایستاده  فاصله ســه مت

یرو آرایــش دادند و  بودنــد. همین جور ن

شروع کردند به پاکسازی. 

سرنوشــت جنازه ها و مجروحینی که در 

سطح خیابان مانده بود چه شد؟ آیا شما 

اطالعی دارید؟

سیدمهدی قاســمی: بچه هایی که داخل 

کوچه بودند می گفتند کامیون های ارتش 

آمده بود و جنازه ها را می انداختند داخل 

کمپرسی  ارتشــی ها  می بردند.  و  کامیون 

آورده بودند و جنازه هــا را از کف خیابان 

جمع کــرده بودند و چهار دســت و پای 

جنــازه را مثــل گونی می گرفتنــد و پرت 

می کردند بــاال. این جنازه هــا را بردند و 

معلوم نشــد که کجا می برند. کسی هم 

دیگر از آن جنازه ها با خبر نشــد که کجا 

بردنــد. خوب خیلی هم در 17 شــهریور 

مفقوداالثر شدند.

 شهادت یک مادر و کودک

یادم هست همان استوار رضایی که گفتم 

یربار درســت کرده بــود و روی یک  یک ت

بال  ژیکوی گاز روســی بســته بود و به دن

مــردم داخل ایــن کوچه هــا می رفت. ما 

پیچیدیم داخل یک کوچه فرعی که  برویم 

به سمت بیمارستان سوم شعبان ببینیم چه 

خبر است. داشتیم به طرف بیمارستان سوم 

شعبان می رفتیم که یکدفعه دیدیم صدای 

ماشــین های آژیردار می آید. پریدیم داخل 

جــوی آب و خوابیدیم که یک دفعه صدای 

یر بلند شــد و آنجا یک خانــم به همراه  ت

ر از ما داشت رد می شد که با  بچه اش جلوت

یر به سر خانم اصابت کرد و  یر او را زدند. ت ت

یک تیر هم زدند به بچه ای که همراهش بود. 

اصالً بچه مهلت گریه کردن هم نداشــت. 
وقتی رفتیم باالی ســر بچه دیدیم که هم آن 

کودک و هم مادر، هردو شهید شده اند.

ماموران رژیم پهلــوی به هیچ عنوان توجه 

نمی کردند و فقط می زدند. می خواســتند 

رعب وحشت ایجاد کنند. جالب این است 

که حکومــت نظامی را باید شــب قبلش 

اعالم کند ولی حکومت نظامی را ساعت 6 

صبح اعــالم کرده بودند و هنــوز به گوش 

کسی هم نرسیده بود. واقعا جنایت بزرگی 

بود، من آن روز از ســاعت 7 صبح تا شب، 

حدود 3000 جنازه تکه پــاره دیدم که هنوز 

هم جلوی چشمم است. 




