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 اسناد + نگاھی به نقش قمار، فساد و ھرزگی در انتصابات عصر پھلوی

  محمدرضا تمری 

به طوری که در یکی از گزارش ھای ساواک . یکی از شیوه ھای رایج انتصاب در رژیم شاه به صورت پرداخت رشوه بود

ھرخ فیروز به امیر ھوشنگ دولو در یک بازی قمار و پرداخت ھمین درخصوص پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان توسط شا

مبلغ رشوه به وی جھت وساطت نزد محمدرضا پھلوی به منظور انتصاب فیروز به سفارت و قبول این درخواست توسط 

 :چنین آمده است  محمدرضا پھلوی

میلیون  ۵زا در یک بازی قمار مبلغ شاھرخ میر) گوینده شناخته نشد ( طبق اطالع موثق یک نفر در یک مھمانی " 

میلیون تومان دیگر به وی داده و تقاضا نموده که مشارالیه  ۵تومان به امیر ھوشنگ دولو باخته و بعد از اتمام بازی مبلغ 

از حضور شاھنشاه آریامھر تقاضا نماید که نامبرده را به مقام سفارت منصوب فرمایند که تقاضای شاھرخ فیروز مورد 

  گردد ت آقای دولو و شاھنشاه واقع و وی به سفارت منصوب میموافق

  )  ١..." ( اظھار کننده در خاتمه گفتار خود اضافه نموده که شاھرخ فیروز از میلیادرھای معروف کشور می باشد

   

  قمار از عوامل فساد دربار پھلوی

ھمیشه بعد از ناھار  به گونه ای که  معتاد قمار شده بودمحمدرضا شاه پھلوی در طول دوران سلطنت خود به شدت 

طبق گزارش ھای . شد حتما به قمار روی می آورد پرداخت و شب ھا اگر به فسادھای دیگر مشغول نمی به قمار می

 ۵٠-۴٠در یک شب محمدرضا حتمًا  به گونه ای که نزدیکان شاه، محمدرضا در قمار بازی ھا شانس چندانی نداشت

ای مانند  اشرف باندی از قماربازان حرفه. البته این نیز از شیطنتھای اشرف ذکر شده است. باخت تومان می میلیون

کرد و سپس با تقلب و کمک  اسکندری و محمود حاجبی را درست کرده بود و محمدرضا را تشویق به قمار با آنھا می

داشت و به حاجبی و اسکندری  مده را خودش برمیقسمت ع«بردند و اشرف  کردن به آنھا مبالغی را از محمدرضا می

  )٣( » .داد ھم چند میلیونی می
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محمدرضا پھلوی تمام عمر عاشق بازی پوکر بوده «زیرا ) ١٩۴.(»انجامید میھمانیھای آخر شب بیشتر به پوکر می«

و بعدھا فقط به بازی بریج » اخت این بازی را کنار گذاشتپوند ب ٧٠٠٠٠٠در یک شب حدود «و تنھا وقتی که » است

  ) ۴.(کرد اکتفا می

محمود حاجبی، پروفسور یحیی عدل، سناتور و جراح . بازی مخصوصی داشت که تا آخر با شاه بودند شاه در قمار، ھم

  .ای شاه بودند بازیھای حرفه معروف و ابوالحسن ابتھاج از ھم

اما در دربار ھیچ کس در قماربازی به پای اشرف و شاه . به شکل یک تفریح روزمره درآمده بودانواع قمار در دربار پھلوی 

اشرف بیشتر شبھای تابستان در رستوران دربند، ... از مشکالت اخالقی اشرف قماربازی مفرط او بود«. رسید نمی

  )۵(».دانداخت و زمستانھا ھم این بساط در کاخ اختصاصی به راه بو بساط قمار راه می
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جلسات قمار دربار شاھنشاھی که قبًال « دید که به گزارش ساواک اشرف چنان در قماربازی خود را صاحب انحصار می

رف پھلوی منتقل گردیده و روزھای چھارشنبه ھر ھفته اعضاء شد به کاخ واالحضرت اش در کاخ اختصاصی برقرار می

در این جلسات، قمار نه به » .گردند خاندان جلیل سلطنتی پس از صرف ناھار تا پاسی از شب به بازی مشغول می

واالحضرت شاھپور «طبق ھمین گزارش . گرفت عنوان یک بازی و تفریح، بلکه به عنوان برد و باخت جدی صورت می

نقش اشرف در قماربازی دربار، نقش یک تشویق کننده بود و حتی ».اند میلیون ریال باخته ۵/٢رضا مبلغ محمود

  )  ۶(» .کرد کرد و سپس او را تشویق و تحریک می محمدرضا را به مجالس قمارش دعوت می«

خصوص قماربازی اشرف ساواک در. ھای اروپا بود رفت نیز یک مشتری دائم قمارخانه اشرف وقتی به خارج از کشور می

  :دھد پھلوی در پاریس و از دست دادن مبلغ سیصد و پنجاه ھزار ریال در این قمار چنین گزارش می

به ھمراه یک نفر از ھمراھان در یکی از قمار خانه ھای پاریس ماه جاری واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی  ١۵شب " 

  ) ٧" ( صد و پنجاه ھزار ریال باخته اند  مبلغی در حدود سی
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در خصوص اظھارات جمعی از نمایندگان مجلس شورای ملی در مورد خرید ویالیی در سوئیس توسط  ساواک تھران 

  با استفاده از برنده شدن ھدایت در بازی قمار با اشرف پھلوی و چند تن دیگر از مقامات دربارھمسر خسرو ھدایت 

  :دھد که  می گزارش

چند روز بین چند نفر از نمایندگان شورای ملی از جمله مھندس شیبانی و دکتر مشایخی در مورد خانم خسرو " 

  ر یک جلسه قمار مبلغ یک میلیون و ھفتصد ھزار تومان ازشد مشارالیھا د ھدایت بحثی به میان آمده بود و گفته می

و چند نفر از درباری ھا برنده است و بالفاصله برای خرید یک ویال در سوئیس به آن کشور واالحضرت اشرف پھلوی

  ) ٨" ( عزیمت و ویالی زیبایی خریداری نموده است 

اشرف خود به مناسبتی در . گذراند ای اروپایی میھ در اواخر عمر رژیم اشرف بیشتر اوقات خود را در قمارخانه

پس از شام به ... بردم  ای از دوستان در منزلم در ژوئن دپن به سر می با عده ١٣۵۵در تابستان «: نویسد خاطراتش می

این زندگی دومین » .کازینوی پام پیچ در انتھای دیگر بولوار رفتیم، نزدیک ساعت سه بامداد از کازینو خارج شدیم

  )٩. (شخصیت دربار شاھنشاھی ایران بود

  

که  علم وزیر دربار چندین کازینو در ایران تأسیس کرد . قماربازی دربار شاھنشاھی تا اعماق ارکان نظام نفوذ کرده بود

ھم اکنون در کنار دریای خزر «: نیز به این موضوع اذعان کرده و گفته استھویدا . ترین آنھا کازینوی بزرگ کیش بود مھم

سه کازینو به مقیاس وسیع مشغول کار است که یکی به خواھر شاه، دیگری به برادرش و سومی ھم به بنیاد پھلوی 

  ) ١٠(».تعلق دارد

ین رکن محافظان از رژیم بودند به تر قماربازی حتی در بین محافظین شاه و دانشجویان دانشکده افسری نیز که مھم

برای رژیم به بار آمد، باخت بزرگ امیر تیمور سفیر  ١٣۵۵رسوایی بزرگی که در سال . ای نفوذ کرده بود نحو فزاینده
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وی بعدًا . ھای انگلیس اعالم شد که سفیر ایران یک میلیون پوند باخته است در روزنامه. شاھنشاه در انگلیس بود

پوند به عنوان بدھکاری سفیر از سفارت ایران درخواست  ١٧٠٠٠٠ھا  ونس رئیس یکی از قمارخانهخودکشی کرد و ال

  )١١.(کرد

  

آورد که  دربار عالوه بر این که ذھنیت بسیار منفی در بین مردم ایجاد کرده بود، این سؤال را به ذھن میقماربازی  

وزیر و وزراء سلب کرده بود، با این اعتیاد به قمار، کی وقت فکر کردن  گیری را از دولت، نخست شاھی که اجازه تصمیم

  در حل مشکالت کشور را دارد؟

  :  واک در خصوص جلسات قمار برخی از وزرا و مقامات کشوری آمده استدر بخشی از بولتن ویژه سا

دارد که حدود سه سال قبل در منزل خود یک جلسه مھمانی عادی ترتیب داده  اظھار می) جالل آھنگچیان ( نامبرده "

نی، که در آن عده زیادی از شخصیت ھای نظامی و سیاسی از جمله ارتشبد اویسی، سپھبد مبصر، سپھبد خسروا

سپھبد شفقت، گلسرخی وزیر منابع طبیعی، زاھدی وزیر کشور، علی ایزدی رئیس دفتر واالحضرت اشرف پھلوی، 

سرھنگ معصومی معاون وزارت کشاورزی، ھادی امیرابراھیمی، فریدون سودآور، علی عبده، تقی علوی کیا و عده ای 

  .از دیگر از شخصیت ھا شرکت داشتند

ھمان ھا به بازی قمار سرگرم شدند و بعد ھمین جلسه پایه و اساس تشکیل جلسات قمار در این مھمانی تعدای از م

  .این جلسات ھر ھفته در منزل یکی از افراد بود... شد

دارد پرتو در جلسات متشکله در منزل خسروانی شرکت  آھنچیان اظھار می –وزیر دادگستری  –در مورد منوچھر پرتو 

  ) ١٢... " ( می نماید

ای از وزرای دولت و  در خصوص شرکت عده ۶/۵/١٣۵٠رش تحقیق حسین فردوست به محمدرضا پھلوی در تاریخ در گزا

  :آمده است که   مقامات کشوری و لشکری در جلسات قمار
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زاھدی وزیر کشور، پرتو وزیر دادگستری، : اطالعاتی از ساواک به من داده شده مبنی بر این که سه نفر از وزراء

  ) ١٣..." (منابع طبیعی در قمارھای بسار بزرگ وارد ھستندگلسرخی وزیر 

در ھمین گزارش آمده است که مجالس قمار خانه در خانه سپھبد خسروانی رئیس تربیت بدنی در یک زیر زمین 

  )  ١۴... ( شود تشکیل می

درضا پھلوی مبنی بر در خصوص شایعه تغییر کابینه دولت ھویدا در پی دستور محم ٨/٧/١٣۵٠ساواک تھران در تاریخ 

  :گزارش میدھد که   برکناری منوچھر پرتو و پرویز خسروانی از مقام وزارت به دلیل شرکت آنان در قمار

میلیون تومان  ٢در مورد تغییر کابینه بخصوص پرتو، سپھبد خسروانی شایع است که در یک بازی قمار پرتو مبلغ " 

زده و اسلحه کشیده است و این خبر به شاھنشاه آریامھر رسیده و  باختند و خسروانی در این بازی دست به خشونت

  ) ١۵" ( دستور فرموده اند که از کار برکنار شوند

به نقل ) دبیر تارخی و جغرافیا (و میرفخرای ) رئیس دفتر دانشکده ھنرھای زیبا ( ساواک درخصوص گفتگوی مظاھری 

واالحضرت حمیدرضا  در درگیری پسر میراشرافی در مجلس قمار  دھد که  گزارش می ۶/١٢/۴٢مظاھری در تاریخ 

  ) ١۶(  تصادف تصادف کرده استاز جلسه پھلوی فرار کرده که پس از فرار 

   

  نصب دستگاه قمار در مھمانسرا

در  )دستگاه قمار   (درخصوص نصب دستگاه جک برد  ٩/١٠/۵٢در گزارش اداره اطالعات شھربانی ساری در تاریخ 

اطالع واصله " آمده است که(  دستگاه مھمانسرای ساری توسط سازمان جلب سیاحان و استفاده مسافرین از
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متصدیان مربوط به مھمانسرای ساری وابسته به جلب سیاحان واقع در حوزه استحفاظی ژاندارمری مدتی   حاکیست

  ) ١٧." ( است دستگاه جک برد قرار داده و به این نحو وسیله سرگرمی مسافران را فراھم آورده است

   

  واکنش به رواج قمار 

از سوی شخصیت ھای مختلف به ویژه شخصیتھای   بازی در ایران عصر پھلوی باعث واکنش ھای گوناگونی قمار و قمار

امام خمینی در اعالمیه ای . روحانی و مذھبی گردیده است است به گونه ای که برخی قمار خانه ھا تعطیل شدند

ا و دعوت به آشتی ملی و اسالم در خصوص عوام فریبی رژیم در تعطیلی قمار خانه ھ" اعالم خطر   تحت عنوان

خواھی با توجه به تبعید جمعی از علمای اسالم و حبس و شکنجه و قتل عام انقالبیون اعالم می دارد که بستن قمار 

خواھیم  گویند ما شاه و سلسه پھلوی را نمی عموم ملت می... خانه ھا نیرنگ دیگری است برای اغفال جناح روحانی 

  )١٨... " ( وعده پوچ احترام به علما و نه بستن موقت قمارخانه ھا  خواست ملت این است نه

ساواک تھران در خصوص سخنرانی عباسعلی اسالمی در مسجد خندق آبادی تھران درباره علت تحریم قمار و شراب 

  :و انتقاد از عدم آموزش عقاید دینی به جوانان در مراکز آموزشی گزارش می دھد که 

در مسجد خندق آبادی به منبر رفته و اظھار داشت امروز سئوالی از من  ١٣از ساعت  ٢۶/٩/۴۶خ در تاری  نامبرده" 

در درجه اول خداوند در آیه ای می فرماید . کرده اند که چرا خداوند قمار را حرام کرده است ضرر قمار را بیان فرمایید

ن ھا انسان را از یاد خدا باز می دارد و به پیغمبر اجتناب کنید از خوردن شراب و بازی کردن قمار و پرستیدن بت که ای

رود اول زنا دوم شراب سوم  فرماید که اگر در ملتی چھار چیز شیوع پیدا کند آن ملت رو به سقوط و نیستی می می

ارند ولی این را بدانید که دشمنان این مملکت سالھا قبل این نقشه را طراحی کرده اند و اکنون د... قمار ، چھرم رباء 

شما را به . دھند از استاد دانشگاه سئوال کرده اند که چرا به جوانھای ما درس دین نمی. کنند در مملکت ما پیاده می

 ٢٠-١٨پس چرا از جوانیکه که به سن . خدا ببینید در کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه درس دین است

  .ه استاز عقاید دینی صحبت نشد} او { سالگی رسیده برای 

توان توقع دینی داشت آنچه جوان ھای ما خوب بلد ھستند تقلب، عشقبازی، رشوه گیری، قماربازی،  چطور می

  )١٩" ( مشروب خواریاست برای اینکه درس دیگری یاد نگرفته اند 

محمدتقی فلسفی در مجلس ختم محمدحسین  ٢/٧/١٣۴٧بنابر گزارش قسمت اطالعات پلیس تھران در تاریخ 

ھا و مراکز فساد به اسم آزادی سخنرانی  ی در مسجد مجد در مورد تقلید جوانان از غرب و شرکت در قمارخانهکتیرائ

  ) ٢٠( نموده است 

قماربازی و مشروب خواری . اعمال پلیدی دست می زد  به ھر حال رژیم پھلوی بی اعتنا به ارزش ھای دینی مردم به

 ٢١. (خوشگذرانی ھای غیر شرعی جزئی از رفتار شاه و دربار شده بودو سگ بازی، استعمال مواد مخدر و عیاشی و 

(  
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