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  اشرف پھلوي

  مدخل 

مشي حكومتي  اين زنان با توجه به خط بسیاري از. ان بسیاري را به خود ديده استدربار پھلوي دوم آمد و شد و زن

مرز و بوم نبودند، اما در اين بین بودند افرادي كه گوي سبقت را در  كشور و دربار از جنبش زنان مسلمان و متدين اين

معاريفي از  واھد آمد، سعي شده استدر مقاالتي كه از اين پس خ. نفوذ در حكومت از سايرين ربودند بند و باري و بي

فرھنگي و سیاسي حاكم بر دربار  اين زنان در صفحاتي چند معرفي شوند تا بیش از پیش بخشي از جو اخالقي،

دختر رضاخان و برادر دوقلوي محمدرضا پھلوي  اولین معرفي به اشرف پھلوي،. محمدرضا پھلوي مشخص گردد

  : خوانید اختصاص يافته كه مي

  ھلوي پ اشرف

مادرش . دوقلويش محمدرضا متولد شد در بیمارستان احمديه تھران ھمراه برادر ١٢٩٨اشرف پھلوي در چھارم آبان 

 ١.فرماندھان تیپ قزاق ـ يكي از چھار ھمسر رضاخان پھلوي بود الملوك دولتشاھي ـ دختر تیمور خان آيرملو از تاج

   ٢.بودند مدند و اين سه نفر و علیرضا پھلوي، تني يكديگربعد از تولد شمس به دنیا آ اشرف و محمدرضا دوسال

ھايي به  در خانه خواند و با مطالعه رمان» ارفع«زبان فرانسه را توسط مادام . ھا تحصیل كرد اشرف در مدرسه زرتشتي

مور تاش فرزند او در دوران نوجواني و بلوغ با مھرپور تی. مند شد عالقه ھاي عاشقانه فرانسوي زبان فرانسه به داستان

رضاخان شد،  تاش به اتھام جاسوسي براي شوروي مطرود رضاخان روابطي داشت اما پس از آن كه تیمور وزير دربار

  . اين رابطه پايان يافت

اين . الملك ـ ازدواج كرد قوام پسر ابراھیم قوام ـ قوام اش با علي به اصرار پدر و علیرغم میل باطني ١٣١٧اشرف در 

  . شد زمان حضور رضا شاه در كشور دوام يافت و پس از تبعید وي، اشرف بالفاصله از ھمسرش جدا تا ازدواج تنھا

درخواست برادرش با فوزيه ھمسفر  كه فوزيه ھمسر اول شاه به حالت قھر عازم مصر شد، اشرف به ١٣٢٠در بھمن 

قص و مشروبخواري و معاشرتھا و باشگاھھاي شبانه، مجالس ر اما سفر اشرف به مصر و مشاھده میھمانیھا،. شد

اشرف در سفر به مصر عاشق يك . قید و بند ساخت اشرف را بیشتر از گذشته، بي ھاي درباريان مصري، معاشقه

به دنبال اين . ازدواج كرد رسمًا با وي ١٣٢٢اداره بیمه به نام احمد شفیق شد و او را به تھران آورد و در اسفند  كارمند

  . ملیت ايراني پذيرفت رار اشرف از ملیت مصري خود دست كشید وازدواج، شفیق به اص

 ۶او در . راھي امريكا شد و با ترومن ديدار كرد ١٣٢۶در . به مسكو رفت و با استالین مالقات كرد ١٣٢۵اشرف در 

آوري پول و ثروت بود  شاھنشاھي خدمات اجتماعي كه پايگاھي براي جمع به رياست سازمان ١٣٢۶ارديبھشت 

كرد  توجه به توصیه پدرش كه از وي خواسته بود در ايران مانده و برادرش را ياري دھد، تالش سپس با. صوب شدمن

. كرد متعدد به شاه امر و نھي مي با تشكیل جلسات ١٣٣٢مرداد  ٢٨او تا قبل از كودتاي . درتصمیمات شاه نفوذ كند

مشاوران . ھاي او بود ، به مدت يك دھه تسلیم اكثر خواستهبود دست و پا رو و بي شاه ھم كه در مقابل خواھر خود كم

اين عده . آرا بودند گیريھا، افرادي چون علي سھیلي، عبدالحسین ھژير و سپھبد علي رزم تصمیم و دستیاران اشرف در
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ر قدرت و منشاء تأثیرگذاري ب سال اشرف مركز ثقل و كانون ١٠در طول بیش از . تسلیم و مطیع محض اشرف بودند

تأسیس . شدند سفیران بانظر او تعیین و تأيید مي تصمیمات شاه بود و ھمه مقامھاي مھم سیاسي حتي وزيران و

 ھا و كازينوھاي سلطنتي بابلسر و رامسر، اندازي قمارخانه مانكنھا به ايران، راه نمايشگاھھاي مد بانوان، فراخواندن

مورد نظر دربار از جمله  وي و خانمھاي  یكي به روي چھرهاحضار پزشكان برجسته اروپائي براي جراحیھاي پالست

نگاران، شاعران و روشنفكران نزديك شد و با  روزنامه در اين مدت اشرف به. بود ١٣٢٠اقدامات اشرف در سالھاي دھه 

  . ترتیب داد آنان جلسات و مجالس مشترك ھفتگي

قطع ارز مورد نیاز وي، لطمه بزرگي براي او  تور مصدق واما در دوران قدرت گرفتن مصدق، تبعید اشرف به اروپا به دس

ھا  او تنھا از محل فروش لباس. براي تأمین مخارج روزمره مايملك خود را بفروشد اشرف براي اولین بار مجبور شد تا. بود

ارز از تجار ايراني مقیم فرانسه  عالوه بر اين مبالغ ھنگفتي نیز. میلیون فرانك به دست آورد ٣٠جات ھمراه خود  عتیقه و

  . قرض گرفت، اما ھرگز به آنان باز نگردانید

جواني به نام مھدي  او در رستوراني در پاريس با. ھاي اخالقي فراواني ھمراه شد اشرف در فرانسه با آلودگي زندگي

ي بود كه از شفیق دو فرزند اين در حال. درآمد بالفاصله از احمد شفیق جدا شد و به عقد بوشھري. بوشھري آشنا شد

   ٣. و از علي قوام يك فرزند داشت

گردآوري . اش را از سرگرفت قبلي به ايران بازگشت و فعالیتھاي ١٣٣٢اشرف پس از سه سال تبعید در اروپا، اواخر 

تشكیل ھاي گسترده مالي،  شركتھاي خارجي و سوء استفاده گیري، زد و بند با ثروت از راھھاي نامشروع، پورسانت

  . نامشروع از اقدامات عادي اشرف پس از بازگشت به تھران بود محافل شبانه و روابط گسترده

  : به نقل از منابع امريكايي آمده است در اسناد النه جاسوسي

خواھرش سودي نبرده ولي در متوقف ساختن وي تمايلي نشان نداد و  ھاي مشكوك با وجود اينكه شاه از تجارت... «

ناپسند فرزند اشرف  در ادوار مختلف مبارزه با فساد در ايران، گاھي به فعالیتھاي تجاري. نبوده است به انجام آنيا قادر 

گرفته و در عوض از طريق مادرش به  كناره  فعالیت اين كار سبب شد كه شاھزاده شھرام از اينگونه. شد حمله ور مي

ت، اشرف و حیات ضد و نقیضش مايه شرمساري خاندان پھلوي كه شاه زنده اس تا زماني. انجام آنھا مبادرت ورزد

  » ۴... گردد مي

دالر ثروت اندوخت و پیگیري بسیاري  وارد شبكه داد و ستد مواد مخدر شد و از اين معامالت میلیاردھا ١٣٣۵اشرف از 

  . رسید اشرف و افراد وابسته به وي مي ھاي مرفین، ترياك و ھروئین دركشور به از محموله

ترياك در فرودگاه زوريخ بازداشت شد اما پلیس سوئیس پس از بررسي  به دلیل حمل يك چمدان حاوي ١٣۴٨شرف در ا

وي به  با اين حال در اسفند ھمین سال ۵. با توجه به نسبتش با محمدرضا پھلوي او را آزاد كرد گذرنامه سیاسي او و

  ! رياست كمیسیون حقوق بشر ايران نیز منصوب شد

خارج كرد و  ھاي خود را از ايران انقالب اسالمي بیشتر اموال گرانبھا، تابلوھا، فرشھا و اندوخته آستانه پیروزي اشرف در

انقالب اسالمي، وي صدھا میلیون دالر  ھنگام پیروزي. اش در نیويورك و وياليش در نیس فرانسه برد به منزل مسكوني
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اشرف اكنون در امريكا به بیماري آلزايمر دچار شده و . ئیس داشتسو در حسابھاي بانكي در نیويورك، لندن، پاريس و

   ۶. از دست داده است حافظه خود را نیز

  نويس  پي

  : ھمسر داشت ۴ـ رضاخان ١

  . السلطنه داشت  رضاخان از وي دختري به نام ھمدم. ھمداني ـ از دودمان قاجار ?صفیه

  . ا و علیرضا بودالملوك دولتشاھي كه مادر شمس، اشرف، محمدرض تاج ?

  . كه مادر غالمرضا بود السلطنه امیرسلیماني ـ امیرسلیمان، دختر مجد ?توران

  رضا و فاطمه  دولتشاھي؛ مادر عبدالرضا، احمدرضا، محمود ?الملوك عصمت

  . در يك سانحه ھوايي كشته شد ١٣٣٣و در آبان  متولد ١٣٠١ـ علیرضا در ٢

  : گويد بندو باري اشرف چنین مي بي ـ فردوست درباره فساد اخالقي و٣

رضا با اشرف رابطه داشتند تھیه شود، علیرغم  سلطنت محمد ساله ٣٧اگر قرار شود لیست مرداني كه در دوران «

. »مسلمًا لیست طويلي خواھد شد و حتي او نیز ممكن است ھمه را به ياد نیاورد دشواري وغیر ممكن بودن كار،

  . ٢٣٢ج اول، ص  سقوط سلطنت پھلوي، ظھور و(

  . ١٩۶، ص ١آمريكا، ج  ـ از ظھور تا سقوط، مجموعه اسناد النه جاسوسي۴

  . ١۶، ص ١٣٨١تاريخي، زمستان  ـ زنان دربار به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد۵

   .١٩ـ زنان دربار، ھمان، ص ۶

  


