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دانم. حق همگان یم من شخصا موافقتی و یا مخالفتی با رضا پهلوی ندارم. چرا که فعالیت سیایس و اجتمایع و آزادی بیان و اندیشه را 
ن برای خودم و همگان محفوظ یم ن حال نقد را نی   را نقد کندر عی 

ی
ن یدارم که هرگونه گرایش سیایس و اجتمایع و فرهنگ م و یا دیگران نی 

آگایه جامعه کند و سطح ها را به مسی  راست هدایت یمرویاساسا نقد سالم و سازنده کج مورد نقد قرار دهند.  ما را های متقابال اندیشه
 دهد. ارتقا یم را 

ن دلیل ن حوادث مختلفن است و به همی  اییط که امروز جامعه ایران بیش از هر زمانن آبسیی ن  آن هم در شر سناریوهای مختلفن باالی  نی 
 آن های مختلف و در راس همه جنبش کارگریجنبش اند. به پرواز درآمدهش فضای ایران 

ی
تر جدی معلمان تن یع ،و بخش کارگران فرهنگ

تر از گذشته سو مطالبات خود را بر حاکمیت تحمیل کنند و از سوی دیگر اند تا از یکه سیایس و اجتمایع ایران شدهوارد صحن و پیگی 
 ند. ساز ساز تاریخن مهیا تحوالت شنوشتزمینه را برای دست زدن به 

ن روندی انواع و اقسام گرایشات سیایس در داخل ایران و اپوزیسیوندر چن ن  و  ی  ها در تالشند تا اهداف نای آالملیل و منطقهحامیان بی 
 های خود بکشانند. ال برنامهبهای اجتمایع را به دنبر جامعه القا کنند و جنبش را  خود  سیایس
ترایسر طیفن اما آن اپوزیسیون حکومت اسالیم به نام   از چه که هدف این مطلب است نشان دادن تناقضات سیایس رضا پهلوی و رهیر

ن تحوالت   است و سناریوهان   مجدد حکومت سلطنتی در ایران و تالیسر برای احیای« طلبسلطنت»  . اند ن نشستهراای پرشتاب که در کمی 
 

 
 

ن رضا پهلوی  اخی 
انن تبا عنوان ) سخین های زبان دولتهای فاریسکه اغلب رادیو و تلویزیون  ولیعهد ایران( رضا پهلوی همایون واالحضن

ن هم انگلستان و آمریکا و  ناشیو ونیتلویز  چنی  ه پخش کردند به نظر یمنهان  نظی  من تو و انیی  برنامهرسید ال و غی 
ی
ریزی یک نوع هماهنگ

ن شده ب  هم زمان در تاری    خ شده و از پیش تعیی 
ی

ای برای سخنان تازه او آن را پخش کردند.  2022ژوین  4 - 1401داد ر خ 14ود که همگ
ن نداشت و تکرار همان مواضع قبیل برای جامعه شان بود. اما این برنامه از یک جهت جدید بود که به نظرم طریح برای رهیر ترایسر گفیی

 ایران بود. 
 یعهای جدید و جوانن وارد عرصه سیایس و اجتماسال پیش خود حکومت پهلوی را شنگون کرد و در این مدت نسل 44ای که جامعه
 این کشور و فرهن
ی

و  ن ندارد. راای 57ای از حکومت پهلوی و انقالب اند که هیچ خاطرهشده گ  ار تلخ و ناگو  د تجربهکه دار   هر یح   این نی 
 ایران است.  حکومت جهل و جنایت و ترور ضدانسان هسال 44

روی داد و خمیتن در خارج بود و سوار موج انقالب شد باز هم این تاری    خ پس از  57ای در سال وال مهم این است که آیا واقعهئحال س
را در ماه خواهند دید و در فرودگاه مهرآباد سال تکرا خواهد شد و مردم با شنگونن حکومت اسالیم این بار باز هم عکس رضا پهلوی  44

 منتظر ورود وی خواهند شد؟ 
ی کم  57با توجه به این که اگر انقالب  وهای چپ و راست اپوزیسیون مدیع رهیر ی را داشت اکنون صدها تن از نی  تر کیس مدیع رهیر

ن دلیل رضا پهلوی رقبای زیاد و جدی و حتی قوی  رد. تر از خودش داهستند و به همی 
ان و جانسال جنبش 44همه در این  تر مهم ن وجه قابل مقایسه به هیچ شمار های نر دادنها و قربانن نن فشاهای اجتمایع ایران افتان و خی 

 57انقالب  اگر در این است که  و آن هم نکته اکتفا کنم یکاند. به ای را کسب کردهنیستند و تجارب ارزنده 57با تحوالت انقالب 
 دریمامروز  گرفتند اما سیایس رهنمود یم ایهان کمابیش از احزاب و سازماجتمایع هایجنبش

ی
 هایین جنبشا امروز  یابیم کهبه سادگ

ند بلکه آنیمنهای سیایس رهنمود از احزاب و سازمان اجتمایع  اما  ها رهنمود دهند. به احزاب و سازمان به معنای واقیع قادرند  ها گی 
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لطفا اختالفات و  این است که ها و احزاب سیایس اپوزیسیون از چپ تا راستها به سازماناین جنبشتوصیه ترین رهنمود و بزرگ
اما متاسفانه کو گوش  ندهید و حد و مرز خود را بشناسید.  دخالتهای اجتمایع داخل ایران به جنبش خود را  درون سازمانن عابات شان

مستقیم هیر و رهیر کند و ر گوش فلک را کر یم  هایشانشنوا. ادعا  که اسم  محافلاز زبان رضا پهلوی تا  مستقیم و غی 
ی

شان کوچک و بزرگ
ن نیمرا سازمان و حزب سیایس گذاشته ی پایی   آیند. اند در جریان است و هیچ کدام از پز رهیر

انن و کنفرانس رضا پهلوی در  ی خود از همه  اخی   سخین متحد شوند بدون این که  مخالف حکومت خواست تا  های سیایسسازمانخیر
د  رضا  تا  ها منتظر بودند آیا آن گونه نزدیگ و اتحادی با همدیگر نداشتند سال هیچ 44در این  چرا های سیایس گروه  ایندر نظر بگی 

وهای سیایس متحد  خود را برایتوصیه و پیشنهاد  ها ظاهر شود و پهلوی در رسانه  نتوانسته هنوز  هم در حایل که او مطرح کند؟ آن نی 
 گام سازد. خود هم ایهمتحد کند و با سیاست با هم و با خودش را  طلبهای سیایس سلطنتگروه
اضاو هم وپل و اعیی ن با اشاره به حادثه میی همه ایران را داغدار کرده است. رضا « کفایتی نر »های اخی  گفت جمهوری اسالیم با چنی 

ین جایگزین حکومت کنونن  ن ساز  پهلوی مردم را بهیی ضان شد. کار هماهنگو ایران دانست و خواهان تبیی  ت که این گفتن او  اما  کننده معیی
 مردم به چه نوع مدیریت اقتصادی و سیایس و اجتمایع و دیپلمایس و امنیتی نیاز دارند. 

ن گفت: البته رضا پهلوی به سخن  خود را بدون عنوان یک ایرانن که بیش اامروز با شما، به»گون  از مردم ایران نی 
ی
ز چهار دهه است زندگ

ه شخیص، وقف آزادی میهن ن گویم. این احساس وظیفه اش کرده و آرزون  جز رفاه و شبلندی ایران و ایرانن ندارد، سخن یمهرگونه انگی 
 «.ایداز داشتهام ابر ها نسبت به من و خانوادهای است که شما هموطنان در این سالشائبهدر پاسخ به ابراز لطف و اعتماد نر 

ابراز لطف »اوال رضا پهلوی نگفت که کارنامه چهار دهه مبارزه او چیست؟ دوما نگفت که منبع مورد ادعای او درباره این که این 
 «اش کدام است؟هموطنان به او و خانواده

ناتیو برای جمهوری اسالیم هستند، آیا تصور یمآن»او گفت:  یلیون جمعیت، م ٨۵بزرگ ایران با  کنند که کشور هان  که نگران آلیی
ناتیو « .ست، ندارد؟ حتما داردخوانن جایگزیتن برای کسانن که شغل اول و آخرشان روضه ن شفاف سخن نگفت که آلیی اما این جا نی 

 ؟جمهوری اسالیم کیست و چه مختصانی دارد 
وهای نظایم و ارتیسر تاکید ورزید و گفت:  وهان  که در « .پرستی شما باور دارمبه وطنمن  »...او باز هم به وفاداری نی  سال  44نی 

چنان همانند دوران حکومت پهلوی در خدمت حاکمیت قرار دارند و فراتر از آن در شکوب مردم گذشته نه در خدمت مردم بلکه هم
 اند. طلب هرگز غافل نیودهحق

اض»های ایران اشاره کرد و گفت: وی به ملیت ر و بختیاری، عرب و فارس نکته قابل توجه در اعیی
ُ
ات یک ماه گذشته این بوده که ل

ک را فریاد زدند.   ای و حیانی ههای پایاما وی نگفت که یگ از خواسته  «.. دوشادوش هم ایستادند و خشم و انزجارشان از دشمن مشیی
فارس کشور  در دوران پدر و   و پرویسر و اداری کشور ها در سیستم آموزیسر های مادریشان است که این زبانآزادی زبان مردم مناطق غی 

ن حکومت اسالیم پدر بزرگش و هم آزادی و برابری همه  . او تاکنون هرگز نگفته است که اگر به قدرت برسد بوده است ممنوعچنی 
 دری در شاش ایران را به رسمیت خواهد شناخت. های مازبان

انن  او در پایان وهای ایراخود  سخین ن و به شهروندان و نی  ن قوانی 
نن خارج کشور و مخالف حکومت اسالیم توصیه کرده که با درنظر گرفیی

دازند و...   مقررات کشورها به مبارزه علیه حکومت اسالیم بی 
ن و مقررات دولت  ها را باید رعایت کنند؟او روشن نکرده است که اپوزیسیون حکومت اسالیم در کشورهای دیگر کدام قوانی 

انن  این در  پهلوی رضا  هرچند  ی و  سلطنت ادعای که  نگفته مستقیما  سخین مستقیم و  مستقیم هایمصاحبه در  هرگز  او  اما  دارد  رهیر  غی 
 کنند. یم خطاب شاهزاده را  او  مکرر  طور به چرا  که  گوید نیم خودش نرادااهو  حتی  و  عمویم هایرسانه به خطاب خود 
 

وند ایرانن ر عنوان یک شهخواهد در رابطه با ایران بهن بدهکار است و اگر یمرامیلیاردها دالر به مردم ای ،لویناگفته نماند که رضا په
این ثروت غارت شده را به مردم  ،به مردم ایران تعهد دهد که پس از برکناری حکومت اسالیمنخست  باید  فعالیت سیایس داشته باشد 

 . ند داایران برگر 
ها های مختلفن در بریحن رسانهروشن نیست اما جسته و گریخته رقم ،غارت شده مردم ایران توسط خانواده پهلویهای رقم دقیق ثروت

 و یا از زبان نزدیکان خانواده پهلوی بیان شده است. 
وتمند جهان قرار بازماندگان شاه سابق را در ردیف چند ابر ثر  1399در خرداد ماه سال  کنند فورچون که ابر ثروتمندان جهان را رصد یم

 . های به غارت رفته مردم ایران استها در حقیقت داران  اند که ثروت آنداده
طور سیستماتیک در طول یس و هفت سال سلطنت همه ساله بیش از یک میلیارد دالر هنویسد شاه سابق ایران بکرونیکل اینکوایر یم

ه یمآاز کشور خارج و در بانک های سوئیس و   . کردمریکا ذخی 
 . گر تاری    خ ایران هستندخانواده شاه ثروتمندترین خانواده حکومت

باشد وگاس و ماکائو یمترین قمارخانه دارهای مونت کارلو ، الس مریکا را دارد از موفقآزمان فرانسه و همرس شاه سابق ایران که تابعیت هم
کت هتل هو مالک چندین شر کت برتر ساختمانن بوده و در بانداران عوی از سهام . ای استهای زنجی  ن فعال مده چندین شر کداری نی 

ن زده یم  ! شوداست . ثروت این زن هشتاد و دو ساله بالغ بر بیست میلیارد دالر تخمی 
یک است و عالوه بر آن شمایه کالنن را در شهرکفرزندش هم در بسیاری از فعالیت  سازی در جنوب اسپانیا و در های اقتصادی مادر شر

 . خرید و فروش امالک الکچری کالیفرنیا به کار انداخته است



کتبه نوشته فورچون رضا پهلوی که تابعیت آمریکان  دارد هم های زمان تابعیت پاناما را هم اخذ کرده و برای فرار از مالیات شر
 . گذاری خود را در پاناما ثبت کرده استشمایه

کت در ترین کمک مایل نیمه ایرانیان فراری و پناهنده کوچکستند و نه تنها باین خانواده ابر ثروتمند بسیار خسیس ه کنند بلکه برای شر
 ! کنندشوند تقاضای پول یمها و مراسیم که دعوت یممهمانن 

 اما ثروت این خانواده از کجا آمده است؟
سال عضو بزرگ 2۵ای با حدود خانواده ۵0ر دهه شان دهای وی به همراه همرسانفرزند داشت. فرزندان و نوه 11همرس و  4رضاخان 

 .شدرا تشکیل دادند که ثروتمندترین خانواده ایران محسوب یم
یک نبودند؛ از ها کسانن هم بودند که در این ثروتدر میان پهلوی ضا پهلوی اندوزی شر ن فرزند رضاخان( که سال جمله علی   33)پنجمی 

 از وی سلب شد 40رضاخان( که سال  )آخرین فرزند فوت شد و حمیدرضا پهلوی
ی

 .از خانواده سلطنتی طرد و عنوان شاهزادگ
،   8کارخانه صنایع فلزی،   2۵بانک و بیمه،  17دار عمده بنیاد پهلوی و اعضای این خانواده صاحب یا سهام  10کارخانه مواد معدنن

 ، ،   43کارخانه سازنده مصالح ساختمانن کت خدم 47کارخانه صنایع غذان  گذاری و فعالیت عمده تجاری دیگر فقره شمایه 26انی و شر
ن در خارج از کشور داشتند؛ از های عمدهگذاریدر ایران بودند. امالک و شمایه جمله اراضن وسیع محمدرضا پهلوی در اسپانیا.  ای نی 

 قدر بود؟همجموع چ ها در حاال ثروت پهلوی
کت یک کوچک نبودند؛ دار عمده بودند هیچضای خانواده پهلوی در آن مالک اصیل یا سهامهان  که بنیاد پهلوی و اعها و کارخانهشر

ال موتورز ایران، جیپ، هپکو، گروه کارخانه های آلومینیوم ایران، نر اف گودری    ج ایران، امثال خودروسازی ایران ناسیونال بودند و جین
کت آنی  کت خدمات دریان  ایرانسازی اسکان ایساز، خانهسیمان تهران، گچ تهران، شر کت انبارهای ایران و شر  .ران، قند مرودشت، شر

کت هتلاگر نام ینگ ایران، شر ن کت لی  کت های ایران، بنگاه بختها به نظرتان آشناست بازهم هست: شر کت افست، شر آزمان  میل، شر
ن  کت ماشی  کت عمران ر حفاری سد ایران، شر کت تولید ابریشم ایران، شر کت خانهآالت عمران، شر سازی و توسعه تهران وستان  ایران، شر

کت پالست ایران، کارخانه حریر پارس، کارخانه ن بزرگ، شر های ایران، ایرانشهر الملیل پروژههای مداد ایران، نورد و لوله اهواز، مرکز بی 
 …ان، بانک داریوش وگذاری ایران، بانک ایرانشهر، بانک عمر فینانس، بانک اعتبارات ایران، بانک توسعه و شمایه
 در ایران نبود که پهلوی

ی
کت بزرگ های درصد سهام تمایم هتل 70ها خانواده پهلوی ها در آن نباشند. عالوه بر ایندرواقع کارخانه و شر

 .ایران را در اختیار داشتند
ن و به ور تصاحب کرده بود پس از عزل وی و در ز داستان بنیاد پهلوی چه بود؟ یک و نیم میلیون هکتار زمیتن که رضاخان به قیمت ناچی 
 .اوایل سلطنت محمدرضا برای فرونشاندن خشم مردم و نمایندگان به دولت وقت واگذار شد

د. تا سال 44ای به مجلس برد تا بیش از شاه الیحه 1328ویل سال  ها این امالک به همراه اراضن هزار سند مالکیت این اراضن را پس بگی 
 «. بنیاد پهلوی» : شد  1337شد و این سازمان سال اداره یم« سازمان امالک و مستغالت پهلوی»ظر وسیع دیگری زیر ن

ها و ثروت های رضاخان و محمدرضا و دیگر اعضای خاندان پهلوی اختصاص داشت ویل به دلیل نفوذ پهلویاین بنیاد به اداره موقوفه
 از اقتصاد ای عمال  ۵0بادآورده زیاد در دهه 

ی
 .ران را قبضه کرد و ثروت ششاری در اختیار خانواده پهلوی گذاشتبخش بزرگ

ن با فرح پهلوی داشتهاز اعضای دربار پهلوی و معاون دانشگاه میل در د «احمدعیل مسعودانصاری»  وران شاه که پیوند خویشاوندی نی 
از او دور های اخی  مشاور مایل و شخیص رضا پهلوی فرزند شاه بود، اما پس از انقالب به خارج از کشور رفت و در سالانصاری است. 
 .های این خاندان پرداختپرده مناسبات دربار پهلوی و این روز و در نتیجه به افشای پشت شد 

و  «من و رضا»، «لویمن و خاندان په»از وی تاکنون سه کتاب در خارج از کشور درباره تاری    خ معارص ایران به چاپ رسیده است: 
 «. هان  از تاری    خ معارص ناگفته»

گو با پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالیم در پاسخ و احمدعیل مسعود انصاری از همراهان محمدرضا پهلوی قبل و بعد از سقوط، در گفت
شد، قسمت عمده آن در زمان ترک ایشان از ایران خارج نشد. قسمت مهیم آن اموایل که مربوط به خود شاه یم»وال گفت: ئبه این س

ایران وارد نشده  هان  بود که ایشان در مورد خرید اسلحه و معامالت دیگر دریافت کرده بود. این مبالغ بهاز آن مربوط به حق کمیسیون
اداره خرید و سفارشات ی)های مربوط به خرید اسلحه، ارتشبد حسن طوفانیانبود که از ایران خارج شود. برای مثال در مورد کمیسیون

( آن  .کرد و شاه هم سهیم داشتها را تقسیم یمها را دریافت و به دستور شاه آنخاریحر
ن یمگمن با آقای اردشی  زاهدی به شاه یم کرد. در قاهره، کرد، اما ایشان از این کار خود دفاع یمفتیم که او در مقام شاه مملکت نباید چنی 

گویند که شما گویند! یگ از مطالتر که به او عرض کردم این بود که یمشاه از من خواست که به او بگویم مردم در ایران درباره او چه یم
ح داد که بنا ب  در این مورد با دزد بودید! ایشان شر

ً
ن کمیسیون برای او مانیع ندارد! من هم، چون قبال ن سوئیس گرفیی ه باور او طبق قوانی 

 .ایشان بحث کرده بودم سکوت کرده و بحث را عوض کردم
ف هم اموال قابل مالحظه  «.ای را در خارج از ایران در اختیار داشتالبته به غی  از ایشان شاهدخت اشر

ان پسدربار پهلو  انصاری ن ان اموال خاندان پهلوی »: من گفتهای خارج کشور،  ها در بانکانداز پهلویی درباره می  ن  از می 
اطالع دقیفی

 Chase) چاپ کردم، اسم چهار بانک از جمله بانک ِچیس مانهاتن «من و رضا»نامه شاه که آن را در کتاب در خارج ندارم. در وصیت
Bank)  ن عبارت بودند از یونیون بانک سوئیسبرده شده است. سه بانک  Credit) ، بانک ِکِردیت سوییس(Union Bank)دیگر نی 

Suisse Group AG)  بانک گوتزویلر و. 



ن برای تسنیم نوشت: او درباره این  رسید نی 
اث آخرین پادشاه ایران به چه کسانن که بعد از فوت شاه، اموال وی چگونه تقسیم شد و می 

 :شدباید تقسیم یمموال او میان وّراث او به صورت زیر یمنامه شاه اطبق وصیت
ضا پهلوی درصد  20، رضاپهلوی درصد  20فرح دیبا  )دخیی شاه ، شهناز درصد  1۵، لیال پهلوی درصد  1۵، فرحناز پهلوی درصد  20، علی 

 )  درصد.  2)نوه شاه( و مهناز زاهدی درصد  8و همرس خرسو جهانبانن
 

 
، احمد عیل مسعود انصاری ن اعتماد امیتن ضا پهلاز چپ: فریده دیبا، یاسمی   وی و فرح، رضا پهلوی، علی 

 
 :باید به چهار قسمت تقسیم کنیماموال شاه را یم

ن قابل ر  -1 میلیون دالر از آن، بعد فوت شاه  ۵0یت بود که حدود و پویل نقدی که از ایشان به جا مانده بود و برای فامیل و محرمی 
 .وجود داشت و تقسیم شد

ن  -2  .های اسپانیا بودمستغالت که برای نمونه ویال سورتا در سنت موریس سوییس و زمی 
 .جواهرانی که خارج شده بود -3
ان آن شنیده پویل که -4 ن ایط آن تراست، این پول به فردی از  دقیقا ام ولیکن در تراستی موجود است که در مورد می  خیر ندارم؛ طبق شر

ند که دیگر ادعان  به بازگشت به سلطنت رسد که به پادشایه ایران برسد و یا اینخاندان پهلوی یم که خاندان پهلوی با هم تصمیم بگی 
ایط آن تراست میان آندر ایران ندارند و در  های نامه شاه تمام داران  براساس وصیت) د. ها تقسیم خواهد شآن صورت آن پول طبق شر

، Niversa هایتوسط شخص شاه به بنیاد (حواله داده شده Me Cottier چه که بهبه استثنای آن) شده از بانک سوئیس در ژنوبرداشت
Rukam  و Zarima   اگذار شده بود و). 

ن یماری همانص ن درباره درآمد خانواده پهلوی بعد از فوت شاه نی  گوید: من در مورد همه افراد خاندان اطالع دقیفی ندارم. آقای رضا چنی 
ن پول دریافت کرد که در بریحن مصاحبهجا که من یمچه از ثروت پدر به ارث برد تا آنپهلوی عالوه بر آن ها دانم از سعودی و سازمان سیا نی 

 .شاره کرده بودمبه آن ا
میلیارد  20مسعود انصاری تضی    ح کرد: قسمت چهارم هم كه میلیارد دالری است؛ قضیه تراستی است که شاه درست کرده بود. من رقم 

است هنوز تقسیم نشده است؟ باید گفت: که چرا این تر میلیارد را شنیدم ویل این رقیم نیست که خودم دیده باشم. در جواب این 22و 
ند، به صورنی این پول به کیس از خاندان یم رسد که به پادشایه ایران برسد و اگر این خاندان ادعای خودشان را از سلطنت ایران پس بگی 

ن   شود. ها تقسیم یمآن بی 
 

است، منطبق بر اسناد وزارت خارجه آمریکا،  نوشته محمدقیل مجد، که به فاریس هم ترجمه شده« از قاجار به پهلوی»در کتاب 
ی از سلطنت یگ از ثروتمندترین مردم جهان بود رضا شاه هنگام کناره»است: آمده  «. گی 

های نیویورک و حداقل میلیون دالر در بانک 18میلیون دالر در بانک تهران،  ۵0، وی نزدیک به آمریکا بر اساس بایگانن وزارت خارجه 
ه کرده بود. وی هممیلیون دالر در بانک 100 ن مقادیر نامشخیص در بانکهای لندن ذخی  گذاری کرده بود. وی ایههای سوییس شمچنی 

کرد که این وجوه بخش ها واریز یمبه بهانه خرید تسلیحات، عواید حاصل از فروش نفت ایران را به حساب شخیص خود در این بانک
آمریکا از ایران، به استناد بایگانن وزارت خارجه  تبعید او تنها در موعد سقوط رضاخان و  «. شود اعظم مبالیعن را که ذکر کردیم شامل یم

ن توسط رضاخان است. میلیون دالر از ایران خارج شد. این شمایه جدا از موارد مت 200نزدیک به   عدد تصاحب زمی 



هزار دهکده و مناطق وسییع از اراضن ایران را به امالک شخیص خود اضافه کرد. جواهرات  7های سلطنت نزدیک به رضاخان در سال
ن به این لیست اضافه یمسلطن امون جواهرات سلطنتی آمدهشود. در مقالهتی نی  ترین رویدادی که در دوره پهلوی اول، است: مهم ای پی 

 بود که دربارٔه جواهرات سلطنتی رواج پیدا کرد؛ خیر 
ساز کرد، وقایع مربوط به سقوط رضا شاه و شایعانی هان  جواهرات سلطنتی را خیر

وج احمدشاه از ایران در کشور در افواه جاری بود و افکار عمویم را تحت تأثی  قرار داده بود. این اخبار به شعت به که همانند زمان خر 
ن واکنش رسیم نمایندگان به این اخبار، س ن کشیده شد. نخستی  )مدیر روزنامه ایل بود که توسط شکرهللا صفویئو صحن علتن مجلس نی 

روز به آن پاسخ دهد. موضوع به وزارت داران  ارجاع شد و قرار شد  10ر شد دولت در عرض یس مجلس داده شد و مقر یکوشش( به ر 
وزیر به همراه وزیر داران  در صحن علتن به مجلس پاسخ دهند. واکنش رضا شاه به این حق قانونن نمایندگان مناسب نبود. نخست

، خاطره برخورد رضا شاه را نسبت به س شاه گفت: به »نویسد: گونه یمجواهرات این هنماینده مجلس دربار ال ئو گلشاییان، وزیر داران 
 «. فضویل کرده، نباید اعتنا کرد  …مجلس چه مربوط؛ این

مجموعه جواهرات میل ایران »نویسد: در آغاز یادداشت خود یم« معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول»نویسنده مقاله 
های تاریخن جواهرات بهاترین مجموعهشود، یگ از گرانحت عنوان جواهرات سلطنتی از آن یاد یمکه در دوره تاریخن مورد برریس، ت

تری از مجموعه جواهرات سلطنتی وجود است. بویژه از دوره صفویه اطالعات روشنآوری شدهاست که در طول چندین قرن، جمع
ای یافت. همراه با شاه، مجموعه شکل تازهویژه در دوره فتحعیلهجار، بوجود آمدن سلسله قاهای بسیار با بهدارد. بعد از فراز و نشیب

وطه، همان گونه که بر اساس قانون  ن انقالب مرسر ن تحت تأثی  قرار گرفت و با به وقوع پیوسیی  ایران، این مجموعه نی 
تحوالت تاریخن

وطه، سلطنت از جانب ملت به شاه تفویض یم )نه شخص های مقام سلطنتصورت داران  شد، جواهرات سلطنتی هم به اسایس مرسر
 «. درآمد سلطنت( و ملت 

ن جواهرات سلطنتی توسط چمدان های متعدد در کنار مبالغ در هنگام خروج محمدرضا و فرح پهلوی از ایران، بخش اعظیم از همی 
یفات دربار آغاز یر »هنگفتی ارز از کشور خارج شد:  اعالم کرد. او دستور  13۵7ماه دی 24عملیات خروج شاه و همراهان را  یس کل ترسر

های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود ها و صندوقها، بستههای شناسان  چمدانداد برچسب
یفات الزم و آخرین شناسان  دربار 

د. برچسبآن هتا ترسر ها و ض دربار اینک آماده شده بود تا به چمدانهای اختصاها صورت بگی 
ن چمدانصندوق یید شاه و به دستور فرح صادر شد. ابا ت 13۵7ماه دی 23ها در روز ها و صندوقها الصاق شود. دستور پر کردن و بسیی

گونه عتیقه، بندی همههآوری و بستیید فرح جمعاعدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد ت 384فرح دستور داد 
این گنجینه از جواهرات و های تمام زمرد را بر عهده داشتند. تاجطال و تاج و نیمهای تمامبها، ساعتهای گرانجواهرات و الماس

 هایآوری دالر بندی و جمعها نظارت کامل داشت. بستهبندیشد. فرح بر همه بستهداری یمهای امن کاخ نیاوران نگهجات در مکانعتیقه
قطعه زمرد،  ۵0قطعه الماس و  3380جمع شده بود توسط بخش مایل دربار انجام شد. تاج شاهنشایه با  ها قبل نقدا آمریکان  که از ماه

ن و تاج ملکه با گرم و از نظر ق  80کیلو و   2حبه مروارید و با وزن  368 قابل تخمی  قطعه الماس و تعداد معتنابیه از  1646یمت غی 
ها بندی این گنجینهها میلیون دالر به عنوان بخش اندگ از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بستهجواهرات دیگر و طال به ارزش ده

ها بسیاری از جواهرات توسط بندید. در جریان این بستهشها جای داده یمها و صندوقطلبید که باید درون چمدانشعتی خاص یم
 «.…ددست نیامها بهدپان  از آنبندی دزدیده شد و هرگز ر اعضای تیم بسته

کید قرار ا که تبدیل به کتاب شده، مورد ت  پهلوی حکومتهای متعدد وابستگان گو و این موارد در خاطرات خودنوشت اهایل دربار یا گفت
ن اواخر چالش شفافیت منابع مایلوگون  با تلویزیون من و تو همه، چندسال پیش فرح پهلوی، در گفتاست. با این  گرفته اش )که همی 

میلیون دالر  62ال قرار گرفته بود(، اعالم کرد: اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها ئو های اجتمایع مورد ساز سوی مخاطبان شبکه
 است! بوده

های عرنر علیه های موجود در کشور تایمز در گزاریسر به مناسبت قیامها، روزنامه فایننشالاین ادعا در حایل است که در همان سال
ان داران  

ن ا پهلوی، شاه های مختلف را برریس و اعالم کرد محمدرضهای فراری از کشور های خارج شده از سوی دیکتاتور دیکتاتورها، می 
بعد از شنگونن های افراد نزدیک به شاه است. نگایه به بریحن فعالیتمیلیارد دالر داران  از ایران خارج کرده 3۵ایران شنگون شده 

و رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم داران  به شکل ارز از کشور باشد دهد ارقام بیش از این است. به نظر یمنشان یم حکومتش
دهد بخیسر از است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان یم امالک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده

ن قبل از خروج او از کشور در سال  220امالک محمدرضا پهلوی در ایران شامل  صورت ارز از کشور به فروش رفته و به ۵7هکتار زمی 
یات آمریکان  منترسر کردند ثروت شاه شبکه پیچیدههان  که روزنامهل بر اساس آمار خارج شده بود. با این حا

کتها و نرسر ها، ای از شر
ها سیلویو برلوسکونن آن را خرید و موریس سوییس که بعد سول اسپانیا، ویالن  در سنتهای بانگ، زمیتن در کوستادلبنیادها، حساب

 امالیک در نقاط مختلف دنیا بود. 
میلیارد دالر ارز یط  13، توسط ارز و به وسیله نزدیکان شاه از ایران خارج شد. تنها مقامات دولتی ایران مردم بخش مهیم از ثروت میل

ی که قبل از این به های دیگر چمدان بزرگ از طال و جواهرات سلطنتی و ثروت 384ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن  2
 مبلیعن بیش از این به تاراج برده

ً
نفر از مقامات دولتی  178اند. در فهرست بانک مرکزی نام صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلما

ران خارج از ای حکومتهای آخر ویژه در ماههها قبل از انقالب باش از سالهای میل که شاه و خانوادهداران   هگنجانده شده بود. دربار 
ن نوشتهو خود شاه دربار پهلوی نزدیکاناند، اردشی  زاهدی از کرده یف امایم فهرست دقیفی از »است:  ، چنی  دادستان تهران در زمان شر



ت به خروج هان  را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعیلافرادی که پول میلیارد دالر  31حضن
 «. بود از کشور متهم شده 

 با او بود و برای  حکومتی )داماد محمدرضا پهلوی( تنها مقام رسیم اردشی  زاهدی
ی

بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگ
اقامت پهلوی دوم در آمریکا خییل تالش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقالب و در حایل که بسیاری از ادارات در 

ارز از مملکت  13۵7ماه شهریور و مهر  2، صورت کسانن را که یط 13۵7بردند، کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه ه ش یماعتصاب ب
های میلیارد دالر از ثروت 13در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود خارج کرده بودند منترسر کردند. 

میلیارد دالر اعالم شد. این افراد، چون وضعیت  13حواله شده بالغ بر  خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. جمع مبلغ
 کردن اموال خود از کشور کردند.   انقالب و امکان سقوط نظام شاهنشایه را دیدند اقدام به خارج

میلیارد دالر  100م را تا توان این رقها و اموال به شقت رفته توسط این خاندان یمهمه دزدی هها دربار بندی بریحن گزارشبر اساس جمع
 هم برآورد کرد. 
ی خیابان پنجاهدر )ساختمان بنیاد پهلوی سیس کرد ارا ت« بنیاد پهلوی»شمیس  1337شاه در سال  ودوم نیویورک قرار دارد که ارزش دفیی
کتها، سهام کارخانهخانهاست( و بخیسر از مایملک خود اعم از میهمانمیلیون دالر بوده 5/14 ،13۵4آن در سال  ها ها و بانکها، شر

 در اختیار این بنیاد قرار داد.  را 
ن بر اموال 1340و در مهر  شد « سازمان امالک و مستغالت پهلوی»این بنیاد جایگزین  خود فرمان  غارت کرده، شاه برای شپوش گذاشیی

یه را صادر کرد، در صورنی که اکیر اعضای هی ها، ت امنای آن خود شاه و دربار بودند. عالوه بر ایناوقف داران  بنیاد پهلوی به امور خی 
ها اموال تنگرفت. در این حالت خاندان پهلوی نهپهلوی قرار یممبالغ هنگفتی از درآمد نفت به صورت اعتبارات بانگ در اختیار بنیاد 

 هم به آن اضافه شد. … های نفتی ومانده از رضاخان( را از دست نداد، بلکه درآمد )اموال باقی قبیل خود 
ن شاه در پروژه توان اشاره به سهامتنها در یک مورد یم قدر زیاد بود که بریحن منابع خیر از ها آنالملیل کرد؛ این بخش از درآمد های بی 

 و...  دادند ه در نقاط مختلف دنیا یمهای شاگذاریمیلیارد دالر سود خالص از محل شمایه 3هزار دالر و ساالنه بالغ بر  6ای دقیقه
 
 ساد  به برگردیم ایران سیایس و  اقتصادی کنونن   اوضاع به اگر 

ی
 اسالیم حکومت از  رصف افشاگری دوران هاستسال که  کنیمیم درک گ

ی   پس از حکومت اسالیم است.  جامعه ایران و مدیریت انداز روشن کردن افق و چشم صورت کیل،به روز  بحث اکنون و  دهش سی 
ی فردی بر ش  های داغه یگ از بحثامروز  ن به شعور و معتن نر  یار پوچ و فرضن در خارج کشور است بس انو آن هم رهیر  رهیر توهی 

ن جنبش اجتمایع های سیایس سازمان احزاب و  اعضای تاکنون رسم بر این بوده است که است.  سیایس داخل ایران -های اجتمایع فعالی 
انن خودخوانده ند. کنانتخاب یم خود را  «رهیر » ن دلیل ما در  ای که هیچ ربیط به جامعه ایران ندارند. رهیر وهای ابه همی   زیسیونپو میان نی 

ان مواجه هستیم که بسیاری از آن چپ و راست و میانه ای هستند اما و حاشیه چند نفره ها رهیر محافل بسیار کوچکبا انبویه از رهیر
ی نیم پز  چنان از تب و تابهم ی دارند.  «مستقیل»افتند. در این میان افراد رهیر  هم داریم که سودای رهیر

ن رسانهاطرافیانش و هم داند بلکهن یمث تاج و تخت در ایراا پهلوی نه تنها خود را وار در این میان رض چون زبان همهای فاریسچنی 
ناشیونال و مننر نر  ت خطاب یمو یس و فردا و ایران انیی یت مردم ایران در سال تو و... او را اعلیحضن  1979 - 1357کنند. در حایل که اکیر

ن پایگاهحکوومت پهلوی ر ابا  های مهیم هدف برپان  یک جامعه آزاد و مرفه و انسانن شنگون کردند اما گرایشات مذهتر به دلیل داشیی
ن « مقدس»هم چون مساجد و سایر مراکز به اصطالح  ی خمیتن انقالب مردم را و بنیه مایل قوی و ارتباظات بی  الملیل توانستند به رهیر
سال است با  44آور و خطرناک و مسمویم برای جامعه ایران درست کنند. حکومتی که نبه شکست بکشانند و وضعیت بسیار حفقا

ن خود آدم یم  و کشتار آن لحظهکشد و خون یمحاکمیت آهنی 
ی

ن جنگ اییط گرایشات ریزد بدون این که ماشی  ن شر ای متوقف شود.در چنی 
گویا مردم ایران محکوم هستند حکومت مذهبی و یا سلطنبی شان رسیده و  طلب و در راس همه رضا پهلوی بوی کباب به مشامسلطنت

 را بپذیرند. انگار راه سویم وجود ندارد. 
جاست هاست. اما بحث آنالبته نباید کیس مانع فعالیت رضا پهلوی و طرفدارانش بشود چرا که آزادی بیان و اندیشه و تشکیالت حق آن

ت و و از باالی  که ایشان خود را  گردد. او های شدیدی مواجه یمداند آن موقع است که با مخالفترث سلطنت یماش مردم اعلیحضن
همواره خود را وارث تاج و تخت سلطنتی در ایران ها انتقاد داشته باشد به آن و  های پدر و پدر بزرگش را بپذیرد بدون این که جنایت

انن او همیم ن زبان دولتهای فاریسزمان در رسانهداند. نمایش اخی  سخین ن در همی   راستا و با هدف خاک پاشیدن های مختلف غرنر نی 
شان را به دست خویش ند و خود مسقیما شنوشت خود و جامعهر اند حکومت اسالیم را از حاکمیت بردابه چشم مردیم که عزم کرده

ند   در این فضان  سیایس ملتهب و حساس جامعه ایران گی 
ان خودخوانده و وابسته  بالفاصله ،صورت گرفته است. یعتن ش و کله رهیر

ن تالشها پیدا یمبه دولت وطیت و انقالب های مردم را همانشود تا شاید این بار نی  به شکست بکشانند و از باالی  1357ند انقالب مرسر
 ها حاکمیت ایران را قبضه کنند. ش آن

فته امروز  ی برسد  فردیکوشد داری جهانن یمفردی معتن ندارد هر چند که سیستم شمایه یرهیر ه در جهان مدرن و پیرسر که از   به رهیر
 کند. داری حمایت یممنافع سیستم شمایه

وی نشان داده است که اجبار و زور یگ از گونه ختاری     ان است. زور عبارت است از: استفاده از نی  های خاص قدرت در دست رهیر
 شکوبگر و فشار برای ایجاد تغیی  به نفع خود و یا حفظ موقعیت خویش. 



و شکوب و تنبیه در جامعه است. به کار بردن وسیله استفاده از سانسور زور به معنای فشار بر شهروندان برای انجام دادن کارهان  به
ای هللا خمیتن و االن سیدعیل خامنهزور معموال با تهدید، مجازات و جریمه همراه است. آدولف هیتلر در آلمان و رضاشاه پهلوی و روح

انن هستند که از زور برای رسیدن به هدف در ایران از حمله عادی ها ورهیر ی از رفتارهای غی  وان خود جلوگی   کردند. استفاده یم پی 
ی از جنبه ی و یا مدیریت جمیع شامل اثرگذاریرهیر از طریق دخالت عموم مردم است.   های متفاونی یک مدیریت جمیع است. رهیر

ی نیابتی نیست که به احزاب پارلمانن داده شود و آن ضور شان خواست بدون حها به نیابت از مردم هر کاری و تصمییم دلاین رهیر
ی جمیع دموکرایس مستقیم وجود دارد و هر تصمییم در مجامع عمویم با حضور مردم اتخاذ یم ند اما در رهیر گردد و با مستقیم بگی 

ن پیش برده یم  شود. دخالت مردم نی 
ی و یا مدیریت جمیع از طریق مجامع عمویم منظم خود فعالیت ن یمهای اصیلرهیر های اقتصادی، عرصه ریزی در کند: برنامهاش را تعیی 

، دفایع، دیپلمایس و... سیایس، قانون ، امنیتی ی، ورزیسر ، هین
ی
 گذاری، اجتمایع، فرهنگ

ن و ارائه چشم ن جهت، تضی    ح اهداف، ساخیی ی و مدیریت جمیع بر تعیی   انداز و تصویر بزرگ از آینده است. تاکید به رهیر
یگ محیط کار، تاکید افراد و ارتباط آندیه و فراهم کردن ساختار برای کار مدیریت بر سازمان ن  به محتوای فی 

ی
ها در سازمان و رسیدگ

ییم ن تعهد آن بر ایجاد ارتباط و کند. در این رهیر ها برای ها، کارکردن با آندادن تصویری از آینده حاکمیت به شهروندان، زنده نگاه داشیی
 برای انجام دادن مسولیتیم

ی
 شود. های جمیع تاکید یمتسازی و ایجاد وحدت و همبستگ

ی برای بعیصن  ین رهیر شویم که گرایشات سیایس مختلف موظفند اهداف رو یمبهها بگذریم با این واقعیت رو اگر از این موضوع داغ و شی 
ی و با چه مختصانی اها بدانند که با چه جامعهکم هوادارن آنو برنامه خود را برای پسا جمهوری اسالیم به اطالع مردم برسانند تا دست

 در آینده جامعه ایران مواجه خواهند شد. 
های علیم و ها و فاکتمان را بر اساس دادهبیتن اندازی از وضعیت آینده جامعه ایران داشته باشیم، ناچارا باید پیشاگر بخواهیم چشم

های گذشته و حال در آن به در وضعیتی که در زمان بیتن آینده جامعه جز با تاملهرچند پیش .اقتصادی و اجتمایع در جامعه، بنا نهیم
ن حتی دقیقش برده و یم ن روش نی  ن احتمال خطا هستند، اما به بیتن ترین پیشبریم ممکن نیست. البته با همی  ها محکوم به در بر داشیی

ه، حدس زدن درباره مسائل و رخدادهای هر روی برای ایجاد تغیی  در آینده و اصالح آن، تنها چاره تامل بر وضعیت موجود و بر آن پای
 .پیش رو است

ن کارشناسان تنها یم هان  از آینده داشته باشند. اگر بخواهیم تخمیتن از وضعیت امید به آینده توانند با توجه به روندهای موجود تخمی 
ن تحقیق و تفسی  محققان و همرسد باید با توجه به وضعیت اقتصادی، سیایس و پس از حکومت اسالیم داشته باشیم به نظر یم چنی 

 مفرسان از وضعیت روندها داد. 
شنایس ممکن نیست، اما نگایه به پزشگ یا روانهای دقیق روانها جز با استفاده از علم پزشگ و تستوضعیت سالمت روان انسان

ان وانن بر جامعه، یمها به عنوان نمودهای وجود فشارهای مختلف رویح و ر های اجتمایع و ناهنجاریآمار آسیب ن تواند گوایه از می 
 .احتمایل سالمت روان جامعه باشد

ان و سن فقر و فالکت، عدم آزادی، ارتکاب جرائم مختلف، مضف مواد مخدر و کج روی ن ان و رشد طالق، برریس می  ن های اجتمایع، می 
ه، شادی، امید و نح ن ان انگی  ن ، می  ، خودکیسر  و مهمها و تعارضوه مواجهه با تنشامنیت فردی و امنیت رویح و روانن

ی
تر از همه های زندگ

یت ایرانیان درباره توانند وضعیت سالمت رویح و روانن را در جامعه نشان دهد. بهعدم اعتماد به حاکمیت یم طور کیل در حال حارصن اکیر
 های سالمت رویح و روانن جامعه، وضعیت مناستر ندارند. سایر جلوه

ن وضعی سال عمکرد این حاکمیت، وضعیت اقتصادی و سیایس  44هم پس از توان امید داشت که در حاکمیت موجد آنتی یمآیا در چنی 
ات مثبتی داشته باشد؟ جواب این سئوال کامال منفن است. چرا که اگر غی  از این بود   ایرانیان تغیی 

سال زمانن کیم  44و رویح و روانن
ن از خود نشان دهد. اکنون باور عمویم شهروندان ایرانن بر این است تا روزی که   نیست که این حکومت جنبه مثبتی هرچند  کوچک نی 
ن نخواهد رفت و وضع روز این حاکمیت بر جامعه ایران حکمرانن یم ن یمروز وخیمبهکند آب خوش از گلوی ایرانیان پایی   شود. تر و بدتر نی 

تر از آن احساس امنیت از کند. امنیت و مهممنیت شهروندان آسیب وارد یمهای اجتمایع و جرائم در سطح جامعه به احساس اآسیب
وری است. هان  است که برای تحقق توسعه همهترین مولفهاصیل  جانبه رصن

ایط عمویم کشور در  در واقع احساس امنیت در ارتبایط تنگاتنگ با احساس تعلق افراد به جامعه و پیوندهای اجتمایع قرار دارد. شر
 جمیع تعبی  کرد چرا که به نظر یمنر مردم را یمارزیا

ی
اییط را رقم زدند که ذهنیت رسد یط سالتوان به مفهوم درماندگ های گذشته شر

 جمیع جامعه را به این ارزیانر رسانید که روان
 »و « کاری از دست ما ساخته نیست»شناختی

ی
ن اهمیتی به زیست و زندگ حکومت نی 

تدری    ج لباس واقعیت به خود پوشید. این ارزیانر به« اش سانسور و شکوب و ترور و اعدام است. و کار داییمدهد و کسب شهروندان نیم
ایط بسیارناامیدکنندهنتیجه و هم ن شده و تاثی  این دو بر همدیگر شر  با احساس عدم امنیت بسیار عجی 

ی
ن بسیی درماندگ گر ای جلوهچنی 

 .کرده است
ن هادر حال حارصن حدس و گمان میلیون انسان  10های کارشناسان حدود ی گوناگونن از آمارهای بیکاری وجود دارد، اما بر اساس تخمی 

تر شد کهاز ها تحصیالت باالی آکادمیک دارند. البته مسئله بیکاری در جامعه ما از زمانن بحرانن تر از نصف آندر ایران بیکارند که بیش
درصد جمعیت بیکاران کشور جوانان  60ها شدت یافت. در واقع بیش از ز سوی دیگر، بیکارسازیسو نرخ بیکاری جوانان باال رفت و ایک
 .سال هستند 29تا  1۵



ن به نظر یمهم ن همچنی  چنان رو به افزایش است و بیکاری مهاجران روستاها به شهر نرخ بیکاری رسد میل به مهاجرت از روستا به شهر نی 
ن نگرانن از مهاجرت بیشسایلآب و خشک دهد. بحرانشهری را افزایش یم تر روستاییان و تخلیه روستاهای موجود از های ن  در ن  نی 
، روند مهاجرت از روستا به شهرها ادامه داشته دهد. طبق گفته کارشناسان، به دلیل اینسکنه را افزایش یم که یط بیش از پنج دهه اخی 

 ماندهدرصد مردم کشور  30تر از و امروز تنها کم
ی
آنر و فقر فزاینده های جنوب ایران به ویژه خوزستان با کماند. استاندر روستاها باق

 رو هستند. بهرو 
چه شاید بیش از این شهرها نیست. آننگرانن از مهاجرت برای جامعه ایران محدود به مهاجرت از روستاها به شهرها یا از شهرها به کالن

وهای متخصص به خارج از مرزهای ایران است. ه کشور صدمه وارد یمها به آینده توسعنوع مهاجرت  کند مهاجرت نخبگان و نی 
ن بودن احساس امنیت و آرامش و آسایش در این مهاجران  به تعبی  کارشناسان یگ از عوامل اصیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور پایی 

ایط اقتصادی است. با افزایش فقر و بیکاری و مشارکت اجتمایع، ارتق ای سطح اعتماد، احساس امنیت شهروندان و البته عدم بهبود شر
ل یم ن ن تین وهای ماهر ایرانن بهکشور، احساس تعلق نخبگان نی  هان  که ترین شمایهعنوان اصیلیابد و شتاب روند مهاجرت نخبگان و نی 
 دهد. افزایش یم ها نیاز دارد، به خارج از کشور کشور برای یط کردن مسی  توسعه به آن

ن روندی باید پرسید که به راستی کجای ساختار اقتصادی و بازار کار کشور قادر به پذیرش، حمایت، و فراهم کردن بسیی شغیل و در چنی 
های گذشته شاهد خروج مستمر نخبگان چون سالشود که همبیتن یمرفایه مناسب با توانان  شهروندان خواهد بود؟ بر این اساس پیش

 کردگان از کشور باشیم. تحصیل و 
ن موقعیتی یم ن جامعه ایران نشسته است. شکاف دولت در چنی   در کمی 

ملت به اوج خود رسیده  -توان به این نتیجه رسید که سناریوهای مختلفن
 ترین اعتمادی به حاکمیت کنونن ایران نمانده است. و کم

اض اضاعیی ها و های متفاونی درباره ریشهدر زمینه اقتصادی، اجتمایع و سیایس، تحلیل های مختلف در کشور از جمله اعتصاب و اعیی
ک یعتن توان همه آنعلل آن از زوایای متفاوت مطرح است که یم  -شکاف دولت »و « شکاف طبقانی »ها را در یک زمینه اصیل و مشیی

د، باید مکه مجموع سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در بر یم « ملت  ورد توجه قرار داد. گی 
ساالر در ایران بود و به آب تسلط داشت، اما در دوره های دوردست منبع آب در دست حکومت آب بود، یعتن دولت آبدر گذشته

درصد صادرات ایران را تشکیل داده است. در واقع چهار و نیم درصد صادرات جهان متعلق به  70معارص هم نفت است. نفت حدود 
یم این محصوالت متعلق البته در حال کاهش هست. همایران است که  ن اگر میعانات گازی و تولیدات مرتبط به آن را در نظر بگی  چنی 

درصد را تشکیل یم دهد. این  ٨5واسطه پاشنه آشیل اقتصاد کشور ایران است و به نفت است. یعتن در مجموع نفت با واسطه و نر 
 در نزد حکومتیان به اوج خود برسد و عدم توجه و سبب یم درصد صادرات ایران در دست حکومت است ٨5

ی
شود که ذوق خودکامگ

ن رضایت جامعه و نر نیازی نسبت به مدارا با مردم، نر نسبت به افکار عمویم، نر  اعتنان  سیستماتیک به حقوق اجتمایع و نیازی به تامی 
موقعیت  کننده داشت و آن عامل عبارت است از ایران یک عامل تقویتخود به وجود بیاید. اختناق و استبداد هم در بهحقوق مردم خود 

ایط از جمله ناامتن و موقعیت حساس سبب شده که قدرت نظایم، نظایم وهای نظایم، مجموعه شر گری در تاری    خ ایران. یعتن قدرت نی 
وی معمول ارتیسر فراتر برود. هرچند که همه جای دنیا ارتش دارند و قدرت مندی های نظایم هست، ویل قدرت نظایم قانوناز حد یک نی 

  طلب و دردمند. است که توسط قانون مهار شده و کار آن عمدتا دفاع از تمامیت ارضن کشور است نه شکوب مردم حق
های تاریخن و علیل که در سطح حاکمیت به وجود آمد، سبب شده که مدیریت و سازمان قانونن دولت در حقیقت مجموعه زمینه

های نظایم و امنیتی گرم است، حتی مافوق قانون موجود است و داشته باشیم. چرا که دولت، منابع مستقل دارد و پشتش هم قدرتن
آمد و گایه به شکل یک استبداد های مختلف ملوک طوایف در یمکند. حاکمیت ایران گایه به شکلدر چارچوب هیچ قانونن حرکت نیم

ن و خشتن د  آید. جاست که نر اعتمادی، خشونت و نفرت به وجود یمآمد. اینر یممرکزی بسیار سنگی 
همراه نخواهد داشت. ای جز فروپایسر سیایس و اجتمایع بهروز افزایش یابد نتیجهبهملت روز  -براساس شواهد تاریخن اگر شکاف دولت 

های خطرنایک به وجود اکنون این شکاف نتایج و آسیببیتن کنیم که ملت چهار سناریو را برای ایران پیش -اگر در تحلیل شکاف دولت 
 آورده است. 

رسیم که استبداد و اختناق حاکمان، منشا موقعیت ژئوپلتیک سیایس ایران بسیار پرمخاطره بود. از مطالعه تاری    خ ایران به این نتیجه یم 
 و شکاف طبقانی جامعه است. یعتن وقتی حاکمان زور و قلدری به خرج یم

ی
ن دولت و ملت ها بیگانه یمدهند مردم از آنبیگانگ شود و بی 

قابل پر کردنن به وجود یم شود که ها به منابع مستقل از مردم سبب یمیانر حکومتآید. شاید اقتصاد نفتی دستشکاف عمیق و غی 
دی و شکوب، تجاوز و تعدی را پیشه نیاز از مردم است، تهبیند که نر پروا باشند. حکومت مستبد وقتی یمها شکش و در شکوب نر آن
 گردد. بیتن کاذب یمغرور و خودبزرگ گستایحن و   کند و دچار یم

های اجتمایع ایران شنگون شود تا مردم بتوانند آل این است که حاکمیت با قدرت مبارزه هدفمند و متحد و متشکل جنبشسناریوی ایده
ن خاکریزهای مسموم حکومت اسالیم؛ جام  خواه آزاد و برابر و شایسته انسانن خود را به وجود آورند. عه دلبا برداشیی

فعال باشد و حکومت هم های چنان به شکیسر خود ادامه دهد و همه راهسناریوی دوم این است که جامعه در سطح شاشی غی 
د تا شاید چند صباح دیگری به عمر نکعقالنیت را ببندد. یعتن شکوب پر هزینه  بار خود ادامه دهد. بتای را پیش گی 

دلیل نارضایتی عمویم و اصالحات بردارد، اما به سویسناریوی سوم این است که حکومت، هرچند با تاخی  مجبور شود گایم به
 های از دست رفته در جامعه نتواند موفق شود. فرصت



، جامعه ایران هرچه بیش ی قهقرا و تشنج حرکت کند و باعث فروپایسر تر به سو سناریوی چهارم این است که با دخالت عامل خاریحر
 درست کند که برون رفت از آن چندان هم سهل و آسان نباشد. کلیه زیرساخت

ی
 های اقتصادی و سیایس و اجتمایع گردد و باتالق

و ال آن است که مردم بر حاکمیت قدارهطور که اشاره شد تنها سناریوی سفید و آیدهبنابراین همان ز گردند و بتوانند کشتی بند و زورگو پی 
شان را به دست خویش رقم بزنند. در حال غرق شده جامعه ایران را به ساحل امن و آرام برسانند تا شنوشت خود و آینده جامعه

ن به هیچ شاه و شیخن اجازه ندهند همهم شان باز هم جامعه ایران را به چون گذشته در راستای منافع خود و حاکمیت استبدادیچنی 
 سوی نیستی و نابودی سوق دهند. 

 
اثرضا پهلوی توان تاکید کرد که در پایان یم اث شامل کشتارهای رضاخان، دار حکومت پدر و پدربزرگش قلمداد یمخود را می  کند، این می 
ی سیشود. رضاخان بانن شکل، شکوب و کشتار ساواک هم یممحمد رضا شاه سانسور و اختناق شدید های سیستم ستیم در ایران گی 

های دیگر ایرانن شکوب شده و به د و ملیتش تر برجسته بر هویت انسانن و شهروندی سمایرانیسم و فاشیپان است که در آن هویت
،شکوب اقلیت ماحصل این سیستمند. دشحاشیه رانده  ن این سیستم را  فقر سیستماتیکو  تبعیض های میل و مذهتر بود و پرسش نی 

 . شنگون شد  57در انقالب  ا این کهت با تمام قدرت ادامه داد 
ن سالروز تولدش،  ،13۵9مرداد  ۵در  ش محمدرضا پهلویرضا پهلوی پس از فوت پدر  ، در کاخ کوبه قاهره خود 13۵9آبان  9در بیستمی 
ن کرد یا طبق گفته مشاورین بهرا پادشاه ایران نامید. این باید خود بهعنوان وارث سلطنت خود که او در آن روز به خواست خود چنی 

ن یم ن کرد را ما نر چنی  یم. اما همی  دانیم که این جانشیتن در آن زمان نه وجاهت قانونن و نه مردیم نداشت. اگر به قانون اسایس قدر یمخیر
هیچ »ایران که در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم ظاهرا رسمیت داشت  و نهم متمم قانون اسایس دوران پهلوی برگردیم طبق اصل یس

حارصن شود و با حضور اعضای  گذاری در مجلس شورای میلکه قبل از تاجتواند جلوس کند مگر اینایه بر تخت سلطنت نیمپادش
 «ت وزرا به قرار زیر سوگند یاد کند. او مجلس سنا و هی مجلس شورای میل

ن  و  گردد یم زلدچار تزل اشدر پذیرش جایگاه پادشایه گایه  رضا پهلویاما  ن دلیل نی  اگر  اما  . کند همواره مواضع متناقض اتخاذ یم به همی 
های عنوان یک شهروند متمدن وارد فعالیتتخت را کنار بگذارد و بهر ایران و رسیدن به تاج و احیای مجدد سلطنت د و رویای ادعای ،او 

  . تر باشد شاید موفق کارانه خود شود سیایس محافظه
را  و سانسور  دیکتاتوری و شکوب استبداد و  انقالب و یک سده دو گذشته تجربه دو کودتا،   یک قرنایران در فراموش نکنیم که جامعه 

ورت دارد به اند و بودهایران  جامعه های کنونن سال گذشته عامل بحران 100در  سلطنتی و اسالیم دارد، هر دو سیستم ن دلیل رصن همی 
 برای تحقق  ،حکومت اسالیم زیسیوناپو  گرایشات مختلف و نزدیک به هم  که

ی
فاصله کنونن   گذشته و   هایاز سیستم نزدیگ و همبستگ

به جامعه اعالم کنند. برای مثال بگویند  وضعیت موجود  مشخص برای خروج از طور به ،خود را  و روشن برنامه مدون ویژهبهد و نبگی  
چه  ایران جامعه نانینشو حاشیه دستانها و تیهنن و کارتن و گور خوابادار و کودکان خیابن خانهبیکاران و زنابرای قدرت رسیدند  اگر به
ن جنسیت و هم بدون توجه به اعالم کنند که همه کودکان رفایه و اجتمایع دارند؟ هایبرنامه   1٨تا  ها ن آندیموقعیت وال چنی 

ی
سالگ

در همه  زن و مرد  در رابطه با برابری واقیعبگویند که  شوند و از بهداشت و آموزش رایگان برخودار خواهند شد. کودک محسوب یم
 چهای اقتصادی و سیایس و اجتمایع و خانوادهعرصه

ی
های ه سیاستی اتخاذ خواهند کرد؟ به رصاحت بگویند که در رابطه با زبانگ

ور نسنظری دارند؟ اعالم کنند که مخالف هرگونه سا چه برابر با زبان فاریس های در سیستم آموزیسر و اداریو تدریس این زبان مادری
 متشکل را به رسمیت اعالم کنند که آزادی تشکل و فعالیت سیایس  زندان و شکنجه و اعدام هستند.  ،و شکوب

ی
و اجتمایع و فرهنگ

وهای شکوبگر شخیص و نظایم و ارتیسر  شناسند. یم منحل خواهند  ،به دلیل سابقه شکوب و کشتار مردم فعیل اعالم کنند که همه نی 
وهای مدافع امنیت خصمانه و  جدید  هایشمردم و مرزها بر اساس آموز  و آسایش شد و نی   خواهند شد.  تشکیل دوستانهسانانغی 

 زیست و زند  برای ایبگویند که جایگاه ویژه
ی

اعالم کنند که چه سیاستی  در نظر دارند و...  جامعه والنستگان و معلبازنش ای برایشایسته گ
 ند ز سیاست خاریحر خود را که مبتتن بر صلح و دوستی و در رابطه با محیط زیست دارند؟ 

ی
ن مسالمت گ است به جامعه اعالم  استوار  آمی 

رفاه و که به آزادی، برابری، دموکرایس مستقیم،   هان  دارند ها و برنامهاستاهداف و سی عمال نشان دهند  دیگر  تار به عب و...  کنند 
 خواهد شد! عدالت عمویم و نهایتا شایسته انسان منجر 

وی جوان نقش اصیل و پیشگام را بازی نر  دارند و نه ایران  گذشته  تاری    خ از  ایها نه خاطرهآن . خواهند کرد گمان، در آینده ایران نی 
ن و ت نفرت دارند  ایران شدیدا  از حکومت اسالیم روشن است که اما  . نتلطای از سخاطره . اند برای برکناری آن بهای گزاقن پرداخته اکنون نی 

فته و فرامرزی ها آن ی دارند و به هیچآشنان   جهان با جامعه مدرن امروزی از طریق تکنولوژی مدرن و پیرسر  و حاکمیت وجه تن به رهیر
 و امکاناتروت ثز ششار ا ،ما  جامعهچرا که  در پیش روی خود دارد.  ، آینده روشتن ایران جامعه حزنر نخواهند داد. بنابراینتکفردی و 

نابرابری  و فارغ از هرگونه آزاد و برابر  ایجامعه ،رفاه و عدالت اجتمایع ،ششار از عشق و شادی ایجامعه است است که قادر  ایوهقبال
 بنا خواهد شد!  این باور من است که آینده ایران به دست جوانان آگاه و با قدرت و متحد و متشکل شایسته انسانن بسازد. و تبعیض و 

 2022هجدهم یونن  - 1401خرداد  بیستم و هشتمشنبه 


