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  کودکی تا سقوط تحلیل شخصیت محمدرضا پھلوی از/ پایان شاه رویای بی

  فریدون ھویدا، نماینده ایران در سازمان ملل در دوره پھلوی

 بابک واحدی: ترجمه

  يناريا خيرات تياس زا هتفرگرب

........................................  

خمینی به قم، ] اهللا روح[یک خانه محقر در تھران و چند ماھی پیش از عزیمت ، در ١٩١٩اکتبر  ٢۶در  :تاریخ ایرانی

باشی  پدر او، رضاخان میرپنج، مین. سال بعد ھدف و دشمن اصلی او شد به دنیا آمد ٣٠محمدرضا که نزدیک به 

  .ھا بود، ھنگی که مشاوران روس شاھان قاجار مبدع آن بودند ھنگ قزاق) کلنل(

اش در  ماھی پس از تولد او از دنیا رفت، و جزئیات چندانی از خانواده او و دوران کودکی و نوجوانیپدر رضاخان چند  

خان بوده که  ھا، محمدرضا که به پادشاھی رسید ادعا کرد که پدر پدربزرگش ژنرالی به نام مراد علی بعد. دست نیست

ھا خالف آن  اما این گفته. ارتش قاجار بوده استدر تصرف ھرات و افغانستان شرکت داشته و پدربزرگش ھم کلنلی در 

دانیم این است که  به ھر طریق، آنچه می. چیزھایی است که مادرش در مصاحبه با یک مجله فرانسوی گفته بود

ھا پیوست و سپس خواندن و نوشتن آموخت و  سواد به قزاق ای بی سالگی به عنوان سرباز پیاده ١۴رضاخان در سن 

  .رسید) کلنل(باشی  پیمود تا اینکه در چھل و چند سالگی به مقام مینمدارج ترقی را 

ھای طبقه  ظاھرش به کودکان خانواده. دوران کودکی محمدرضا دورانی شاد ولی از ھرگونه مظاھر اشرافی به دور بود 

ضاخان را به تولد اما وضع بدین منوال نماند و مردم ثروتمند شدن سریع و غیرمنتظره ر. مانست متوسط به پایین می

در واقع، یک سال پس از تولد پسر، پدر به فرماندھی بریگاد . قدم خواندند دانستند و او را خوش نوزاد پسر مربوط می

به مقام وزارت جنگ ارتقاء درجه  ١٩٢١ھا در کابینۀ سیدضیاءالدین طباطبایی، پس از کودتای سال  ھا رسید و بعد قزاق

ھا  الملوک به ھمسرش، به خانوادۀ آن جار با اعطای لقب سردار سپه به رضاخان و تاجیافت و سرانجام احمدشاه قا

  .اصالت بخشید

سازی کشور سخن  گفتند که یک سید نباید فراِک اروپایی بپوشد و از مدرن وزیر موافق نبودند و می روحانیون با نخست 

که مردی قدرتمند و قادر به بازگرداندن ثبات و آرامش و دفع  ھا ھم از رضاخان، اما مثل بازاریان و اکثریت مردم، آن. بگوید

سه ماه پس از کودتا، . کردند رسید، پشتیبانی می ھای شمالی کشور به نظر می خطر انقالب بلشویکی در استان

د، چند سال بع. رضاخان جای سیدضیاءالدین را گرفت که استعفا داده و به فلسطیِن تحت اداره بریتانیا گریخته بود

ھدف او این بود که شاه را . رضاخان، احمدشاه را قانع کرد که به اروپا برود و بدین ترتیب عمًال حاکم بالمنازع ایران شد

ولی روحانیون، که از . ای مشابه آنچه مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه برپا کرده بود، ایجاد کند عزل کند و جمھوری

رک واھمه داشتند، او را تشویق کردند که این ایده را کنار بگذارد و به جای آن برقراری رژیمی سکوالر مثل رژیم آتاتو

  .ھا تردید نکرد ای در پذیرش پیشنھاد آن اش پایان نداشت، لحظه طلبی رضاخان که جاه. شاه ایران شود
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ھا و تغییرات  ھای پریان فراز و نشیب زندگی او مثل داستان. شددر نتیجه محمدرضا در شش سالگی ولیعھد ایران 

گاه نتوانست اصلیت  وی خانۀ محقرشان را ترک کرده و به قصری اشرافی پا گذاشت، ولی ھیچ. فاحشی را به خود دید

ولی بگذارید بینی در او بوده بسیار محتمل است،  اینکه این تناقض عامل مھمی در ایجاد خودبزرگ. خود را فراموش کند

  .زده قضاوت نکنیم شتاب

  گیری شخصیت شاه شکل 

. پایان بدل شد زندگی محمدرضا از زمان تاجگذاری پدرش که نام خانوادگی پھلوی را برای خود برگزید، به رویایی بی 

ش بودند یا به ای نوکران ھمواره در کنار دسته. ناشدنی در ضمیر او ایجاد کرد عنوان شاھزاده و ولیعھد، غروری وصف

اش را  ھمه چاپلوسی. کردند رتبه و وزرا پیش پایش تعظیم می افسران عالی. شتافتند محض درخواسِت او به نزدش می

با این ھمه شادی او ھنوز ! یازده سالش که شد، عنوان افتخاری کلنل یک ھنگ سواره نظام را به او دادند. کردند می

اش را  ز پدرش، که ھیبت و اخمش زھرۀ ھر کسی، از جمله اعضای خانوادهوی ا. تا کامل شدن فاصله بسیار داشت

  .ترسید کرد، به شدت می آب می

ھمان    .جوی سابق ماند ھمان سرباز صرفه   با تمام این تغییرات رضاخان شیوه زندگی و خلق و خویش را کنار نگذاشت و

خواست از پسرش ھم رھبری قدرتمند  او می. خوابید کرد و بر تشکی روی زمین می اش را به تن می یونیفرم نظامی

ھا،  عالوه بر ھمه این. از مدرسۀ نظام متنفر بود. مثل خود بسازد، ولی محمدرضا اگر نگوییم بزدل که بسیار ضعیف بود

خواست پسر در مسیر درست قرار بگیرد ھیچ فرصتی را برای اظھارنظر، غالبًا به خشم،  پدرش که خیلی دلش می

محمدرضا در جوانی ھم نتوانست بر احساسات متناقض خود غلبه کند و در مواقع . داد ه رفتار او از دست نمیدربار

  .گیری و دودلی مواجه بود بحران، چه در امور خانواده و چه مسائل کشوری، با ضعف در تصمیم

زادگان بود،  روتمندان و اشرافرضاشاه، ولیعھد را به یک مدرسه ممتاز در سوئیس که برای کودکان ث ١٩٣١در سال  

وی در کنار تحصیل به مطالعه در احوال پادشاھان باستانی ایران، . این تجربه شالوده پادشاه آینده را شکل داد. فرستاد

ھا تبدیل به کتاب شد، ادعا کرد که  ای که بعد از سوی دیگر، در مصاحبه. ھمچون داریوش و کوروش پرداخت

ھای بعدی او به این ادعا شک  توان با مرور حرف به راحتی می. ا تحت تأثیر قرار داده استھای غربی او ر دموکراسی

روح دموکراسی، نظم و آزادی را درک کردم و دریافتم که نظم بدون دموکراسی به ... ھا که در اروپا بودم آن سال«: کرد

شنایی با اروپای پیشرفته و مقایسۀ آن با آ» .انجامد و دموکراسی بدون نظم به آنارشیسم و ھرج و مرج استبداد می

وی که با اصالحات پدر موافق بود، رویای مدرنیزاسیونی . ماندگی قرون وسطایی میھن، شاه آینده را خجل کرد عقب

اش را رفع نکرد، بلکه یک  ھای شخصیتی اما چھار سال اقامت در سوئیس تناقض. پروراند تر از آن را در سر می بسیار فرا

گرایی علمی که در اروپا آموخته بود و باورھای سنتی که  تناقض میان منطق: ھا افزوده شد دیگر ھم به آنتناقض 

رغم انتقادات و اتھامات بسیار، محمدرضا، مردی مذھبی و  در واقع، علی. مادرش و نوکران در گوش او خوانده بودند

اند بسیار  گفت به خوابش آمده ی امامان شیعه را که میآورد ول او اصول دین اسالم را به جای نمی. حتی خرافاتی بود

  .اند باورش شده بود که امامان او را یکبار در کودکی و دو بار از سوءقصد نجات داده. ستود می
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پس از آن ھمراه . به درجۀ ستوانی رسید ١٩٣٨که از اروپا بازگشت وارد دانشکده نظامی شد و در سال  ١٩٣۶سال 

خواھد نظام اداری کشور را تا  ھا پدر به او گفت که می در یکی از این سفر. کرد ای او شرکت میھ پدرش در سرکشی

محمدرضا . بدان درجه تکامل بخشد که اگر فردا روز ُمرد کشور بدون نظارتی از باال به کار اتوماتیک روزانه خود ادامه دھد

توانم امور را در دست  کند اگر نباشد من نمی نی فکر مییعنی چه؟ یع«: که از این گفته پدر آزرده بود، پیش خود گفت

  .اما جرأت نداشت که این حرف را رودرروی پدر بگوید» بگیرم؟

  پیروزی تلخ

ھا احساسات متناقضی را در محمدرضا، که  اش به آفریقای جنوبی توسط انگلیسی گیری رضاخان و تبعید اجباری کناره 

ھا پیش انتظار این فرصت را  او از مدت. شاه جدید سوگند یاد کرده بود، برانگیختبه عنوان  ١٩۴١سپتامبر  ١۶در 

ولی حاال که پلکان ترقی را تا تخت پادشاھی پیموده و از . ھایش را در اداره امور کشور نشان دھد کشید تا توانایی می

توانست  نمی. اش کامل نبود ادیاش بیرون آمده بود، ھنوز ھم ش ھای تحقیرکننده زیر بار سنگین سایه پدر و حرف

ھا شاه مخلوع را به باد انتقاد و حتی استھزا  خیلی. شرایط تحقیرآمیز رسیدنش به مقام پادشاھی را فراموش کند

ھای غصب  گرفته بودند، دشمناِن در تبعیدش بازگشته بودند، زندانیان سیاسی آزاد شده بودند، مالکین فئودال زمین

  .پرداختند و روحانیون بار دیگر در مألعام به فعالیت می خواستند شان را می شده

سرانجام توانسته بود . دیگر چشم تیزبین پدر باالی سرش نبود. کرد اما از سوی دیگر پادشاه جوان احساس رھایی می

نخستین بار  برای. با او ازدواج کرده بود، طالق دھد ١٩٣٩خواھر ملک فاروق، ولیعھد مصر را که به اجبار پدر در سال 

توانست تحقیر پدرش از جانب متفقین و انتقادات و  اما از سوی دیگر نمی. توانست به اراده خود زندگی کند می

: شاید به ھمین سبب بود که تاجگذاری خود را ربع قرن به تأخیر انداخت. تحقیرھای تند ایرانیان را فراموش کند

تر به او حمله کنند و درباره سلسله از دست رفته او لب به خواست فرصتی به دشمنان پدرش بدھد تا بیش نمی

ھا رفته بود و انقالب سفیدش داشت  دیگر از یاد ١٩۴١، رویدادھای سال ١٩۶٧در سال . سخنان تند و گزنده بگشایند

ھای  برگزاری جشن. وی نه به عنوان پسر رضاشاه، که با تکیه بر دستاوردھای خود تاجگذاری کرد: نشست به بار می

توانست  اما ھنوز نمی. ھم ممکن است به ھمین دلیل صورت گرفته باشد ١٩٧١جمشید در سال   ساله در تخت ٢۵٠٠

ھای متعدد به  دستور برگزاری جشن ١٩٧۶کرد خالص شود، لذا در سال  از بار گناھی که در قبال پدر احساس می

ھا و  روی دانست که تمام این زیاده ی نمیول. سالگی تأسیس سلسلۀ پھلوی توسط رضاشاه را داد ۵٠مناسبت 

اش را رقم خواھند  گرفتند، سرانجام سقوط پادشاھی ھا، که ھمه از مشکالت شخصی او سرچشمه می کاری اسراف

  .زد

متفقین به طور غیرمستقیم در . ھا درآمده بود ھا و امریکایی ھا، روس ایران به اشغال بریتانیایی ١٩۴۶تا  ١٩۴١از سال  

در . کردند، نه تنھا به قصد دستیابی به اھداف جنگی، بلکه برای تأمین منافع ملی خود داخلی ایران مداخله میامور 

با سقوط . ھا بودند کردند، در حالی که در جنوب انگلیسی گرا حمایت می ھای چپ ھا از جنبش شمال کشور، روس

یافته را شکل دادند، که موجب ناخرسندی  مانھا از خفا درآمدند و حزب تودۀ قدرتمند و ساز رضاشاه کمونیست

رغم اینکه ضدیت با روحانیون را از پدر به ارث برده بود، این استدالل را پذیرفت که مذھب  شاه، علی. گرایان بود سنت

رتبه روحانی را در پیش  ھا باشد و سیاست صلح و آشتی با رھبران عالی تواند مانعی بر سر راه قدرت گرفتن چپی می

رتبه حاضر  تنھا روحانی عالی. فت، روحانیونی که در زمان پادشاھی رضاشاه بیشترشان به نجف مھاجرت کرده بودندگر
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اهللا بروجردی را قانع کرد که در قم اقامت گزیند تا  فرستادۀ محمدرضا شاه، آیت. اهللا بروجردی بود در ایران در آن زمان آیت

اهللا بروجردی برای مدت کوتاھی در تھران  وقتی آیت. ینی شیعه تبدیل شوداین شھر بار دیگر به مرکز اصلی تعالیم د

  .شود این اقدام سرآغاز آشتی سلطنت با رھبری دینی کشور محسوب می. بود، شاه خود به دیدار او رفت

تھران  ، فرانکلین روزولت، وینستون چرچیل و ژوزف استالین برای توافق بر سر روند پیِش روی جنگ در١٩۴٣در سال  

اما شاه برای دیدار با دو نفر دیگر، . استالین به رسم ادب شخصًا با شاه، حاکم کشور میزبان، دیدار کرد. گردھم آمدند

ھا زودرنج بود،  محمدرضا، که مثل بیشتِر ایرانی. مجبور شد به سفارت روسیه، محل برگزاری نشست سه جانبه برود

اما . ھا برای تحقیرش تفسیر کرد ھا و بریتانیایی اقدام عمدی مشترک امریکاییرفتار رھبران غربی را نپسندید و آن را 

حقیقت این بود که روزولت َشل بود و عالوه بر این نیروھای امنیتی پی برده بودند طرح سوءقصد علیه او و چرچیل 

  .بھبود پیدا نکردگاه بطور کامل  اما دلیل ھرچه بود، زخمی که غرور محمدرضا برداشت، ھیچ. ریخته شده است

  رویای فّرھی

اهللا خمینی، خطرناکترین دشمن  آیت: ھایش رسیده رسید که شاه به تمام خواسته ، به نظر می١٩۶٠تا اواسط دھۀ 

اش دیگر در کشور نبود، اتحاد جماھیر شوروی حمله به او را متوقف کرده و سیاست دوستی یک ھمسایۀ خوب  داخلی

ھای مملکت  نشستند، بسیاری از تحصیلکرده کم داشتند به بار می اش کم ھای اصالحی در پیش گرفته بود، برنامهرا 

زدند حاال یا در ساختار حکومت یا در موسسات توسعه بودند، مخالفان لیبرال داشتند  که از ھمکاری با او سر باز می

  .گرفتند شدند و روحانیون آرام می ضعیف می

غرور سراسر وجودش را گرفته بود . با تغییری تدریجی روبرو بود ١٩٧۵تا  ١٩۶۵ھای  ت شاه در فاصله سالولی شخصی

داد و رویای  ھای مشاورانش گوش نمی دیگر به حرف. دید تر می و رفته رفته خود را از ھمه در خارج و داخل کشور بر

ھای  این ویژگی ١٩٧٠ایش ناگھانی قیمت نفت در دھۀ افز. ھا درک او از واقعیت را نامتعادل کرد طلبی فّرھی و جاه

طولی نکشید که نخوت و تکبر او دیگر مرزی . بینی کل وجود او را فرا گرفت تر کرد و خودبزرگ منفی را برجسته

کرد و  پردازی می پذیرفت و دربارۀ آینده رویا نشست و کسی را به حضور نمی ھا در دفتر کارش می ساعت. شناخت نمی

آمد که کسی شھامت به پرسش  ھایی بیرون می  کاری ھای جدید و عجیب و اسراف ھا، برنامه گزینی ن عزلتاز ای

نه تنھا «: کرد، کسی که یک بار به یک خبرنگار دربارۀ او گفته بود پنداری می با پدرش ھمسان. شان را نداشت کشیدن

یک از ما ھرگز حتی خواب بحث  و قائلیم که ھیچمقامات حکومت بلکه خود من ھم چنان احترام زائدالوصفی برای ا

و درک او از پادشاه » .ام را بگویم و نظری بدھم، بحث با او اصًال معنا ندارد توانم عقیده تنھا می. بیند رودررو با او را نمی

ه ھمه چیز او معلم، استاد، پدر، خالص... شاه در ایران نماینده مردم است«: کند که طور بیان می بودن را ھم این

  ».است

ھایش، ایدۀ تمدن بزرگ، کتابی که یک  گزینی شاه نام انقالب سفید را به انقالب شاه و ملت تغییر داد و از یکی از عزلت

تا پیش » یکی از پنج قدرت صنعتی جھان«او رویای تبدیل ایران به . سال پیش از انقالب اسالمی منتشر کرد، بیرون آمد

حزب واحدی شود که در پایان سال » کتاب مقدس«دستور داد که کتابش . پروراند در سر می از پایان قرن بیستم را

سلطنت شالودۀ قدرتمند تمدن «گفت  می. ھای سیاسی مجاز کشور تأسیس کرد برای جایگزینی تمام گروه ١٩٧۶

  ».ھا، اصول و دستاوردھای مادی آن بزرگ است و در عین حال نگھبان تمام ارزش
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برای نمونه، در یک . کرد ھا اشاره می ھایش بیشتر و بیشتر به اجداد آریایی فارس ھا و مصاحبه در سخنرانی حاال دیگر 

با وجود موانع، . گاه شخصیت ملی خود را از دست نداد ایران ھیچ«: به یک خبرنگار ھندی گفت ١٩٧٧مورد، در سال 

این مشعل روشن آریایی ما، ھمواره روشن مانده، در  ھا، حتی مصائب ملی، میراث کوروش، ھا، درجا زدن افتادن عقب

او که در » .طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، گذشته را به حال پیوند داده و تضمین آینده شده است

سالگی تأسیس امپراتوری پارس به دست کوروش را جشن گرفته بود، در  ٢۵٠٠در مراسمی مجلل  ١٩٧١سال 

انقالب سفید ما نه تنھا در حکومت متعالی کوروش کبیر ریشه دارد، بلکه «: ار ھندی گفتباره به خبرنگ این

ھای تخت جمشید نمایانگر بیداری دوبارۀ غرور ملی در میراث کھن ما بود،  جشن. ھای بسیاری ھم با آن دارد مشابھت

رای مردم ما تا خود را با سرزمین محرکی شد ب. ھای اخیرمان نفس حاصل از دستاوردھای موفقیت به ھمراه با اعتماد

  ».زمان، جھان و تاریخ در تخت جمشید گردھم آمدند. باستانی و سلطنت کھن آن ھمسان و ھمسو بدانند

ھای باالی جامعه و به ویژه اعضای  ھای توسعه، فساد در الیه با سه برابر شدن ناگھانی بھای نفت و افزایش برنامه

ولی شاه در رابطه با خواھران و برادرانش قدرت چندانی نداشت و اجازه داد که به ھر خانوادۀ سلطنتی فزونی گرفت، 

ور بود نتوانست مفھوم رو به  او که در رویای شکوه و عظمت غوطه. خواھند بپردازند آوری که می تجارت و حرفۀ رسوایی

ھمچنین . الملل را درک کند و بینرشد حقوق بشر و نقش و نفوذ در حال افزایش نھادھای غیرحکومتی مثل سازمان عف

ھا بر دانشجویان داخل و خارج ایران  اروپا و امریکا و تأثیر آن ١٩۶٠ھای دانشجویی اواخر دھۀ  از درک علل و آثار قیام

ھای تروریستی را ھم که نه تنھا در ایران که در  ھای شھری و حرکت  گیری و قدرت گرفتن چریک شکل. غافل ماند

رسید که توجھی به عواقب  نھایت به نظر می  گذاشتند، دست کم گرفته بود و در  ا به عرصه مبارزه میمنطقه و جھان پ

تر  دولت کار. ھا را برایش به ارمغان آورده بود، نداشت قید و شرط امریکایی پایان جنگ سرد، که دوستی و حمایت بی

دانست و از تغییر در سیستم سیاسی ایران  میپیمانی مایۀ زحمت  وارد کاخ سفید شد او را ھم ١٩٧٧که در سال 

  .کرد استقبال می

تر از سابق به  اهللا خمینی در عراق راحت آیت. ھا علیه شاه به اوج خود رسید ھا و اعتراض چندی نگذشت که مخالفت

ای بود  هنام و برجست اش، امام موسی صدر، که در جنوب لبنان روحانی صاحب پرداخت و با شاگرد قدیمی فعالیت می

جای اروپا و امریکا تظاھرات و  از سوی دیگر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ھم در جای . ارتباط نزدیکی داشت

زاده ھم با مخالفان شاه دیدار کرده و رضایت  ای به راه انداخته بودند و چمران و قطب ھای اعتراضی گسترده فعالیت

  .بودند ھا جلب کرده یاسر عرفات را برای تعلیم نیرو

دانشجویان مسلمان در . اعتراض به رژیم ایران به آزاری مدام و آشکار برای شاه تبدیل شده بود ١٩٧٧تا سال  

خواندند، پس از شکست در جذب  ھای مسلمان می مجاھدین، که خود را مارکسیست. گرفتند کنفدراسیون قدرت می

نظامی تشکیل داده بودند و چندین مستشار امریکایی را  و شبه ھای تروریستی ھا آمده و گروه ھا به شھر نیرو در روستا

  .شد  تر می طلب تنگ روز بر شاه جاه و عرصه روزبه ھم ترور کردند

ھایش و  نظر از میزان مھارت، تحصیالت و پیشرفت خواسته توان گفت، شاه ھم ھمچون پیشینیانش، صرف می 

توانست  خواھد، و می دانست چه می می. ھای کھن بود ھا و اسطوره ھا ھمواره اسیر سنت ھا و بلندپروازی طلبی جاه

ھا  رسید بدون سایٔه راھنما و ھدایتگر پدر قادر به انجام کار نظر می راھی برای رسیدن به اھدافش بیابد، ولی به
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رانجام او ھم مثل تمام پادشاھان سابق کشورش نتوانست انتظارات مردم و حامیانش را برآورده سازد و س. نیست

  .طریقی از خود ناامید نمود  ھمه را به


