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 نگاھی به روابط راکفلر ھا و شاه ایران 

  حسین عطایی 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم تياس :عبنم

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

موضوع . خالت بیگانگان در امور داخلی دیگر کشورھا در دو سطح دخالت دولتھا و دخالت اشخاص قابل بررسی استد

ترین آنھا  و شّدت یا جنبة کیفی و کّمی این دخالتھا تحت تأثیر عوامل و متغّیرھای مختلفی است که از جمله مھم

معاصر ایران، محمدرضا پھلوی از ھمان ابتدا به بدترین در طول حکومتھای . میزان استقالل دولت یا حکمران ھدف است

و طبیعتًا با این نحوه شروع مجبور بود که  ]١[نحو ممکن پایه سلطنت خود را بر عدم استقالل و وابستگی صرف قرار داد

در اینجا درصدد ذکر دخالت کشورھای خارجی در امور . ی حفظ قدرت خود ھمین روش را در پیش بگیرددر ادامه ھم برا

خواھیم روابط و اثرگذاری اشخاص خارجی بر شخص شاه و از این  نیستیم بلکه می  سال سلطنت شاه ٣٧ایران طی 

ن باره این است که تمامی افرادی که در نکته حائز اھمیت در ای. قرار دھیم طریق بر کل جریان حکومت را مورد بررسی 

ادامه نام تعدادی از آنھا را خواھیم آورد به مرور زمان روابط شخصی دوستانه با شاه برقرار کرده و مناسبات غیررسمی 

کنند و این امر برای کلیه آشنایان به امور ایران روشن است که در سیستم  و خارج از چارچوب سیاست با او پیدا می

تر و شخصیت طرفین ھم بیشتر جنبه حقیقی  راسی این کشور ھر مقدار که مناسبات اشخاص غیررسمیبوروک

 . داشته باشد تا حقوقی تا چه حد، میزان تأثیر و تأّثر در این روابط افزایش پیدا خواھد کرد

  : این طرز نگاه از چند جھت ارزشمند است

اند یا اگر به آنھا پرداخته شده در ضمن و  شوند که کمتر در مرکز توجه بوده بررسی میاوًال زوایایی از تاریخ معاصر ایران 

ثالثًا طبق این اصل . ھای بیشتری از دخالت بیگانگان در ایران را کشف کرد توان جنبه ثانیًا می. حاشیه بوده است

رجی شاه پی بردن به خواھی کسی را بشناسی دوستش را بشناس با شناسایی دوستان خا معروف که اگر می

ھا در نحوة عملکرد وی در طول سلطنت و  شّک این جنبه شود و بی تر و بیشتر می ھای روانی و اخالقی او آسان جنبه

  :بنابراین بررسی ما دارای دو جنبه خواھد بود ]٢[.اند واکنشش در مقابل انقالب اسالمی سھم به سزایی داشته

  . ـ بیان روابط مختلف میان آنھا٢ـ معرفی دوستان خارجی شاه ١ 

   

ای که شاه با آنھا ارتباط دوستی برقرار کرده نام خانواده راکفلر در صدر  در میان اشخاص غیرایرانی و عمدتًا آمریکایی

ھای دارای قدرت اقتصادی و سیاسی در آمریکا از بیش از یک  ترین خانواده وفخاندان راکفلر از جمله معر. نشیند می

. اند که شاه با دو برادر از نسل سوم آنھا یعنی نلسون راکفلر و دیوید راکفلر آشنا و دوست بود قرن پیش تاکنون بوده

ھا و جستجو  یافتن منابع و سرنخ. یم کردتوان به دو بازة زمانی قبل و بعد از انقالب تقس روابط شاه با این دو برادر را می

در آنھا برای واکاوی این رابطه در مدت بعد از انقالب به خاطر نقش فعال و آشکاری که این دو برادر در این دورة زمانی 

ی پذیر است اّما برای دورة قبل از انقالب امید به وجود منبعی برا اند در عین پراکندگی و گستردگی امکان ایفاء کرده

خورد که روابط شاه با برادران راکفلر اصوًال این  این امر از آنجا آب می. یافتن اطالعاتی در این باره نزدیک به صفر است

گونه بود که در مورد دیوید بیشتر حول محور اقتصادی و مالی و درباره نلسون دایر مدار روابط و اشتراکات دوستانه 

پای اقتصاد و دوستی به میان آید اگر چه بعضی مسایل را ھمه چرخید و مشخص است که ھر جا  شخصی می

با در نظر داشتن این محدودیتھا و ھمچنین محدودیت وقت . شود و نه نوشته دانند ولی در ھیچ جا نه گفته می می

قبل از تصمیم گرفته شد که در این مقاله دوره بعد از انقالب این رابطه به طور مفصل و مستند بررسی شود و درباره 
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انقالب که به حق از اھمیت بیشتری برخوردار است به اجمال ذکری به میان آید تا زمانی که زمینه تحقیقات بیشتر 

الزم بود که قبل از ورود به اصل موضوع یک مقدمه نظری مطرح شود تا اصلی کلی بر تار و . فراھم شود تکمیل گردد

  .و تحلیل شوندپود بحث حاکم باشد و بر طبق آن، قضایا تجزیه 

   

  مقدمه

ای که کتاب قطور دخالت بیگانگان در ایران را  ھدف استعمارگران در ایران چه بوده است؟ این سؤال در ذھن ھر جوینده

از سوی دیگر رفتارھای شخصی و  ]٣[.آید با صفحه اّول ورود برادران شرلی به دربار شاه عباس ورق بزند پیش می

ھای فکری و  زمینه اجتماعی انسانھا آن زمان قابل تحلیل معقول و منشأ کسب تجربیات ثمربخش ھستند که به پیش

 بررسی مطلوب عملکرد بیگانگان. در پس ھر عمل اعتقادی وجود دارد که علت آن عمل است. اعتقادی آنھا توجه شود

منوط به توجه به این امر است یعنی به جای ذکر مکرر سابقه دخالت خارجیان در سرزمین  خصوصا غربیان در ایران ھم

ھای فرھنگی و فلسفی این دخالتھا بپردازیم تا  خود و برشماری آثار زیانبار آن الزم است در ایستگاه اّول به پشتوانه

ی و بروزھای خارجی آن کشف شود تا از این طریق ھم به تحلیلی ھای فکر روابط عّلی و معلولی میان پیش زمینه

العمل مناسب به  گرا از حوادث تاریخی دست یافت و ھم بتوان در آینده در برابر موارد مشابه عکس درست و واقع

بحث  طلبد که موضوعًا از محل ھای فکری استعمارگران مجالی طوالنی و پردامنه می زمینه بررسی پیش. نمایش گزارد

این امر بدیھی ا ست که غرب بعد از انقالب علمی و . ای به آن ھر چند مختصر ضروری است ما خارج است ولی اشاره

ای خدا محور یا معنویت محور نیست بلکه اصولی مثل توجه افراطی به جنبه مادی انسان و رفاه  صنعتی دیگر جامعه

قتصاد و مسایل مربوط به آن در رأس معیارھای تطبیق رفتارھای ا در واقع. باالتر به ھر نحو ممکن جانشین آن شوند

مانده صنعتی یا  فردی و اجتماعی قرار گرفت و دقیقًا ھمین اصول بر روابط استعمارگران خارجی با حکومتھای عقب

با توجه بنابراین طبیعی است رفتار استعمارگران در ایران را ھم . جنوب یا جھان سوم طی قرون جدید حاکم بوده است

  .به ھمین نکات بازبینی کنیم

   

  معرفی خانواده راکفلر: بخش اّول

  نلسون راکفلر: الف

پدربزرگ وی، جان دیوسی راکفلر . میالدی در شھر نیویورک متولد شد ١٩٠٨نلسون آلوریچ راکفلر در سال 

در زمان پدر . بنیانگذار شرکت نفتی استاندارد و بنیاد راکفلر و در واقع سرسلسلة ثروت این خانواده بود) م١٨٣٩ـ١٩٣٧(

شد به طوری که ھنگام  ھم روز به روز بر قدرت و ثروت خانواده راکفلر اضافه می) م١٨٧۴ـ١٩۶٠(نلسون، جونیور راکفلر 

نلسون عالوه بر ادامه . ریکا و حتی دنیا شناخته شده بودندتولد نلسون، دیگر خانواده راکفلر از این نظر در سطح آم

به ھمین جھت در زمان روزولت، دستیار . فعالیتھای اقتصادی خانواده خود به دخالت در امور سیاسی ھم عالقه داشت

شورتی در دولت دوایت آیزنھاور رئیس کمیته م ١٩۵٢او ھمچنین در سال . ھای آمریکا شد وزیر خارجه در امور جمھوری

، ١٩٧٣تا  ١٩۵٩نلسون از سال . کرد سازماندھی دولت بود و در جلسات ھیئت دولت و شورای امنیت ملی شرکت می

در این مدت ھمیشه . دوره به فرمانداری ایالت نیویورک انتخاب و به قول بعضی به خاطر نفوذش انتخاب و انتصاب شد ۴

ران و دادن امتیازات غیرقانونی به بازرگانان و استفاده از رانت و اتھاماتی مثل نادیده گرفتن و ضایع کردن حقوق فقی

اوج فعالیت سیاسی وی در سال   ]۴[.شد اش بر وی وارد می پارتی بازی برای تقویت فعالیتھای اقتصادی خانواده

زمانی که جرالد فورد پس از افتضاح واترگیت جانشین نیکسون شد نلسون را به معاونت خود انتخاب . افتاداتفاق  ١٩٧۴
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در ابتدا کارمندانش . م درگذشت١٩٧٩نلسون سرانجام در سال . و انتخاب کارتر استمرار داشت ١٩٧٧کرد که تا سال 

است ولی به زودی  پشت میز کارش جان سپرده این داستان را منتشر کردند که او در حال نوشتن آخرین کتابش در

ھای جنجالی وی با  در طول زندگی نلسون ھمیشه ارتباط. روشن شد که او در آغوش معشوقة جوانش مرده است

  . زنان زیبا به طور گسترده مطرح بود

   

  دیوید راکفلر: ب

ن در رفاه کامل به سر برد و تحصیالت دوران کودکی و نوجوانی را مانند برادرش نلسو. در نیویورک است ١٩١۵متولد 

اقتصاد لندن و دانشگاه شیکاگو تا درجه دکترای اقتصاد به اتمام رساند  اش را در دانشگاه ھاروارد و دانشگاه دانشگاھی

وی پس از سپری کردن دوره سربازی وارد دنیای قدرت و پول شد و از آن زمان تاکنون ھمیشه به عنوان سخنگوی 

نشان دادن دامنه نفوذ دیوید راکفلر در سطح آمریکا و جھان . شود مدافع حقوق ثروتمندان شناخته می جامعه تجاری و

دار آن بوده  ھا پستی که وی در این مدت عھده واقعًا در چند سطر قابل بیان نیست و ما در اینجا تنھا به چند پست از ده

  :کنیم اشاره می

و رئیس ھیئت مدیرة آن ) شود شناخته می  JPMorana chaseاکنون با نام که ھم ( Chase Manhattanـ سھامدار بانک 

این بانک از بزرگترین بانکھای جھان است به طوری که به عنوان عامل مالی سازمان ملل عمل . م١٩٨١تا  ١٩۶٩از 

د از سھام آن درص ٧/١وشد و دیوید با داشتن  این بانک در حقیقت بانک خصوصی خانواده راکفلر شناخته می. کند می

  .بزرگترین سھامدار آن است

شناخته  Exxon mobilکه پدربزرگش بنیانگذار آن بود و در حال حاضر با نام  Standardـ سھامدار شرکت نفتی 

  ]۵[.شود می

اھمیت و جایگاه . م١٩٨۵تا  ١٩٧٠م و ریاست بر آن از ١٩۴٩از سال ) CFR(ی آمریکا ـ عضویت در شورای روابط خارج

شود به حدی است که بعضی آن را وزارت خارجه  ای تشکیل می این شورا که ھمیشه از اعضای برجسته و با سابقه

  .دانند واقعی آمریکا می

این شورا به بررسی . م١٩٩١تا  ١٩٧٧آن از  و ریاست بر) Trilelateral Commission(ـ مؤسس کمیسیون سه جانبه 

  .پردازد روابط میان آمریکا و اروپا و ژاپن می

   

  ]۶[.تاکنون ١٩۵۴گذار و عضو اصلی انجمن مخفی چندملّیتی بیلدربرگ از  ـ پایه

به ھر ترتیب که . ئلی مطرح است مبنی بر این که وی از بزرگترین حامیان صھیونیست جھانی استدربارة دیوید مسا

  .در این مجال نیست باشد جای بررسی این موضوع 

   

   

  رابطة شاه با راکفلرھا قبل از انقالب اسالمی: بخش دوم

  ارتباط تجاری و اقتصادی: الف

یک ] شمسی ١٣٣٠[ ١٩۵١آمده بود و بنابراین ھنگامی که در سال  بخش اعظم ثروت خانواده راکفلر از نفت به وجود

در ایران سرپرستی سازمان نسبتًا بزرگ نفتی کشور را که تا آن زمان مشترکًا زیر ] وزیری مصدق با نخست[دولت ملی 

ھای نفتی که منافع  کمپانی ]٧[.شد بر عھده گرفت این رویداد دست کم گرفته نشد نظر ایران و انگلستان اداره می
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دیدند دست به کار شدند و عالوه بر جلوگیری از فروش نفت ایران در  الوصول خود در ایران را از دست رفته می سھل

در . مثل خارج کردن گسترده ارز از کشور زدند بازارھای جھانی برای ایجاد فشار اقتصادی بیشتر دست به اقداماتی

داخل کشور ھم تفرقه و چند دستگی زمینه را برای جوالن بیگانگان در عرصه کشور آماده کرد و شرکتھای نفتی را که 

اگر چه خود شرکتھای نفتی ھیچ گونه . بیشترین ضرر از ملی شدن نفت متحمل شده بودند به فکر چاره انداخت

را صادر ننمودند ولی این نکته بر ھمگان روشن است که آنان تمام قدرت خود را برای فشار آوردن بر  دستور پیش روی

شرکتھا پشتوانه اقتصادی  در حقیقت این ]٨[.ھای خود به ویژه آمریکا به منظور نشان دادن واکنش به کار بردند دولت

در دوره پس از کودتا که نقش آمریکا نسبت به دیگر کشورھای خارجی در ایران افزایش پیدا . مرداد بودند ٢٨کودتای 

به ھمین خاطر در کنسرسیومی که . کرد طبیعی بود که بیشترین منافع نفتی ھم نصیب شرکتھای این کشور شود

ان و انگلیس تشکیل شد و پای دیگر کشورھا عالوه بر انگلیس را ھم به نفت ایران بعد از کودتا به جای شرکت نفت ایر

از  ]٩[.ھای نفتی آمریکایی خصوصًا شرکت اکسون راکفلرھا حداکثر درصد و سود را نصیب خود کردند  باز کرد کمپانی

رو به افزایش نھاد تا آن که در نھایت ] ھا[اش با راکفلر ای که شاه دوباره قدرت را در دست گرفت ارتباط تجاری لحظه

و  ۵٠خستین بانکھایی بود که در سالھای دھه از جنبة دیگر در زمینة اقتصادی، چیس یکی از ن ]١٠[.ھمه جانبه شد

میالدی چیس یکی از بانکھای  ٧٠در دھه . تواند از دادوستد با ایران ببرد میالدی متوجه سودھایی شد که می ۶٠

 ١٩٧۴در . عمده خارجی در ایران بود، بانکدار شرکت ملی نفت ایران و خود شاه و در ضمن بستانکار عمده دولت بود

ھای خارجی را در بانکھای کشور محدود ساخته بود به چیس اجازه داد یک مؤسسة مشترک  گذاری یهکه شاه سرما

که ایران بر اثر کسری بودجه ناشی از  ١٩٧۵پس از . المللی ایران بگشاید که مقر آن در تھران بود به نام بانک بین

نک اداره کننده انتخاب شد تا کنسرسیوم کاھش قیمت نفت درصدد وام گرفتن برآمد چیس از سوی ایران به عنوان با

میلیارد دالر یا  ۵/٢گفتند بالغ بر  می ١٩٧۵چیس سپرده ھنگفتی در ایران داشت که در . آوری کند دھندگان را جمع وام

رابطة بین شاه و بانک چیس مانھاتان چنان نزدیک بود که  ]١١[.ھای بانک است تقریبًا ھشت درصد مجموع سپرده

تنھا : شد نامة الجزایر بین ایران و آمریکا گفته می بعدھا در کشاکش و اختالف دعاوی مالی مربوط به شاه در موافقت

چه صورتی بود افراد مسئول  گذاری شاه در ایاالت متحده به چه میزان و به دانستند سرمایه کسانی که به راستی می

ھای  در دورة پیش از انقالب نام دیوید راکفلر و فعالیت ]١٢[.تارھای او در بانک چیس بودند که آنھا ھم حرفی نزدند

 ٧در روز دوشنبه . کنیم به طور محسوسی به چشم خورد که به آن اشاره می اقتصادی او در ایران بر اثر یک اتفاق دیگر

برای بررسی امکانات : روزنامه اطالعات این تیتر را در صفحه اّول خود زده بود که ١٣۴٩اردیبھشت ماه سال 

ھمان  ١٣در صفحه . آیند گذاران آمریکا به تھران می گذاری در ایران، راکفلر ولیلیانتال به اتفاق بزرگترین سرمایه سرمایه

اردیبھشت ماه در ھتل ھیلتون  ٣٠و  ٢٩گذاری آمریکا در ایران که روزھای  در کنفرانس سرمایه: روزنامه اضافه شده بود

میلیارد  ٢۵نفر از رؤسای کل شرکتھای بزرگ آمریکایی که مجموعًا تولیدات سالیانة آنھا بالغ بر  ٣۵ترتیب خواھد یافت 

داران در ھر دقیقه ده ھزار دالر  به نوشته مطبوعات برخی از این سرمایه ]١٣[.خواھند جست شود شرکت دالر می

داران از جمله خود دیوید راکفلر به ایران آمدند و در یک سمینار شش روزه شرکت کردند  این سرمایه ]١۴[.درآمد داشتند

عه موجی از اعتراضات را میان انقالبیون در این واق ]١۵[.ھایشان به حضور شاه رسیدند و پس از آن نیز ھمراه با خانواده

) ع(بن جعفر در مسجد موسی ١٣۴٩اردیبھشت  ١٨اهللا سیدمحمدرضا سعیدی در تاریخ  از جمله شھید آیت. پی داشت

ھا زیاد است ولی چه کنیم؟ با این جمعیت کم  پست مانیل حّساس است و گفتنی: خیابان غیاثی بیان داشت

ھا که این روزھا سر و صدای آن ھمه مملکت را پر  مثًال یکی از این گفتنی. ه حبس کنیمھا را در سین مجبوریم نفس

گذاری  نفر از آمریکاییان به ایران آمده و در این مملکت سرمایه ٣۵اند این است که قرار است  کرده و جراید ھم نوشته
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به دنبال این  ]١۶[ھایی خواھند کرد؟ ظلمھایی دارند و چه  دانید استعمارگران و یارانشان چه تصمیم آیا می. کنند

خرداد ھمان  ١١داران آمریکایی کرد در  سخنرانی و دیگر اقداماتی که شھید سعیدی برای اعتراض به ورود سرمایه

عالوه بر واکنشھای د اخلی و خارجی به قتل  ]١٧[.ک به شھادت رسیدخرداد توسط ساوا ٢٠سال دستگیر و در 

این خوان یغما که مدتھاست : ... بیان کردند ١٣۴٩تیر  ٢٠ای به تاریخ  ھم در بیانیه) ره(شھید سعیدی، امام خمینی

فریبی  وم چپی و راستی قرار گرفته و گاھی با صراحت تقسیم گردیده اکنون با عناوین دیگر با کمال عواممورد ھج

از طرفی کارشناسان چپی که مقصود آنھا اسارت شرق و ملل . کشی شده و مورد تقسیم قرار گرفته است نقشه

که نفع آن برای استعمار و کسب وجھه دستگاه جبار بیش از ( ]١٨[اسالمی است به اسم تأسیس کارخانه ذوب آھن

ترین  د اران بزرگ آمریکا به اسم عظیم و از طرف دیگر کارشناسان و سرمایه) رسد نفعی است که به ملت می

دارانی که بنا به نوشته بعضی از  سرمایه. اند ایران ھجوم نموده گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به سرمایه

کنند؟ آیا برای  تھران اجتماع می ھا ھر لحظه از عمرشان دھھا ھزار دالر قیمت دارد، باید دید برای چه منظور در روزنامه

ان را برای شھوات به اند و دھھا ھزار انس کسانی که دنیا را به خاک و خون کشیده! دوستی است؟ غمخواری و انسان

این را ھم ! (اند در اینجا دوست صمیمی ما ھستند یا نفوذ دولت ایران و عمت شاه موجب این امر است؟ زیر خاک کرده

یا سودجویی سیاسی و اقتصادی با دامنة وسیع آن که پایگاھش ایران و سایر ممالک اسالمی و دیگر ) دانند ھمه می

دباختگی دستگاه ننگین ایران در مقابل استعمار چپ و راست از طرف دیگر ممالک شرقی است از یک طرف و خو

خواھند  داران می اند و ملت را به اسارت سرمایه اکنون راه را برای مصیبت بزرگتری باز کرده!... موجب این بدبختیھاست؟

تعمرین بسته شود مخالف خواست داران آمریکا و دیگر مس کنم ھر قراردادی که با سرمایه اینجانب اعالم می... درآورند

ای که به نام حوزة علمیة قم در این رابطه صادر شد آمده  ھمچنین در بیانیه ]١٩[.ملت و مخالف احکام اسالم است

حساس برحسب وظیفه اسالمی شما را به این خطر بزرگ توجه  ملت ایران، جامعة روحانیت در این لحظات: بود

باشد که به پاخیزید و جلوی خطر را . نماید دھد و عواقب وخیم و شوم این دسیسه شاه را برای شما گوشزد می می

ین ھای آمریکای التین با تظاھرات شدید از آمریکای الت ملت ایران، حاضر نشوید راکفلری که دیروز ملت.... بگیرید

ملت ایران، شما بودید که در مقابل انحصار تنباکو برپاخاستید و ... بیرونش کردند امروز با استقبال گرمی وارد ایران شود

به پاخیزید و جلوی این جنایت که انحصار کلیة منابع . کاخ استبداد شاه وقت و امپریالیسم بریتانیا را به لرزه درآوردید

در اواخر فروردین : گوید از دیگر مبارزان، عزت شاھی ھم در خاطرات خود می ]٢٠[.بگیریدطبیعی و اقتصادی را دربردارد 

گروه ما ھم ... دخواھند به ایران بیاین راکفلر می] دیوید[داران آمریکایی از جمله  شنیدیم که تعدادی از سرمایه ۴٩

ھای  قرار بر این شد که نام و امضای چھره. ای صادر کند ھا بیانیه تصمیم گرفت که در ھمراھی با این مخالفت

شدیم تنھا عنوان موزع  دستگیر می  به عبارتی چون این کار م خالفت علنی بود اگر ما. سرشناس پای این بیانیه باشد

به دنبال چند نفری از سرشناسان سیاسی مانند . گو بودند ءکنندگان خود پاسخو پخش کنندة بیانیه را داشتیم و امضا

داریوش فروھر ھم مشروط به این که بیانیه به نام حزب ملت ایران باشد پذیرفت که . اللھیار صالح رفتیم که نپذیرفتند

به ھر ... کند ای صادر می یهاهللا سعیدی گفت خود به تنھایی اعالم لذا طرح ما شکست خورد و آیت. شرط مقبولی نبود

که در واقع آغاز  ]٢١[.تبعات پخش اعالمیه دامن ما را گرفت. اهللا سعیدی را پخش کردیم ھای تند آیت روی ما اعالمیه

  .دھای متوالی عزت شاھی ش فرارھا و مخفی شدن

   

  رابطه شخصی و دوستانه: ب
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چون ھمان طور که در ابتدا گفتیم بنای ما در این بخش براساس اختصار است در اینجا به بازگویی سخنان یک نویسندة 

تاج و تخت نلسون راکفلر یکی از کسانی بود که شاه از مصاحبت او  در میان اشخاص بی: کنیم انگلیسی بسنده می

یکی از . قابل درک بود زیرا نلسون راکفلر بیش از ھر کس شبیه به یک شاه بود این مسأله. شد خشنود می

او نیز دربار خودش را داشت که در شھر نیویورک و آلبانی آمریکا و . ھایش او را امپراتور راکفلر نامیده بود نامه زندگی

اندازه در مورد  ھر دو آنھا بی. سر داشتراکفلر نیز مانند شاه افکار دور و دراز در . ھای کارگری گسترده بود اتحادیه

ھر دو زنھایشان را طالق داده و مجددًا ازدواج کرده بودند و به زنان جوان و زیبا . کشورھایشان و خودشان بلندپرواز بودند

شاه و راکفلر ھر دو . ستودند ھیچ یک دوستان صمیمی نداشتند ولی ھر دو ھنری کیسینجر را می. عالقه داشتند

دادند که در ظاھر به قلم خودشان بود ولی در باطن یک یا  کتابھایی در تعریف و تمجید از خودشان انتشار می گاھگاه

ھر دو بنیادھای عظیم خانوادگی داشتند ھر چند بنیاد پھلوی بیش از بنیاد . نوشتند چند نویسندة مزدور برایشان می

تفاوت عمده میان این دو نفر در . خانوادگی محکم داشتند ھر دو عالئق. انگیخت راکفلر انتقادھای تند و تیز برمی

داد و  رسید سالم می به ھر کس می. کرد راکفلر مردی بود اجتماعی که تظاھر به صمیمیت می. شخصیت آنھا بود

ضمنًا راکفلر نوعی شوخ طبعی داشت که شاه به کلی فاقد آن . رو بود گیر و کم ولی شاه کناره. کرد تبسم می

  ]٢٢[.بود

   

  ارتباط سیاسی: ج

پیش از آن چند . به تھران آمد) ١٣۵٧اردیبھشت و خرداد (میالدی  ١٩٧٨در بحبوحة نزدیک انقالب نلسون راکفلر در مه 

تظاھرات علیه شاه روی داده بود و چند ھفته قبل نیز کودتایی به اشاره شورویھا در افغانستان روی داده و دوره 

شاه بدون رودربایستی از راکفلر پرسید آیا این وقایع بدان معنا نیست که . حکومت را به دست کمونیستھا سپرده بود

این سؤال ناشی از این توھم بود که شاه، انقالب را یک  ]٢٣[؟اند ھا دنیا را بین خودشان تقسیم کرده آمریکاییھا و روس

شد راکفلر در  در ادامه ھم که در آتش تنور انقالب بیشتر دمیده می ]٢۴[.دانست المللی علیه خود می توطئه بین

از طرف دیگر وقتی اشرف خواھر شاه  ]٢۵[.تماس تلفنی با او باقی ماند و پیشنھادھایی برای کمک به او عرضه کرد

از یک اقامت کوتاه در تھران در تابستان به درخواست برادرش دوباره ایران را ترک کرد و به حال تبعید به آپارتمانش  پس

شود کاری  توانند برای مقابله با تبلیغات شدیدی که علیه شاه می در نیویورک رفت از راکفلرھا پرسید آیا می

در پاسخ، نلسون راکفلر تصمیم گرفت که یکی از افراد دم و دستگاه خود را برای کمک به شاه وارد ماجرا  ]٢۶[.بکنند

شد و نقشی مثل اسداهللا علم در  وی رابرت آرمائو بود که از این موقع تا مرگ شاه ھمه کاره شاه حساب می. کند

آرمائو یک وکیل تعلیم دیدة روی آورده به چرخة مشاورت در روابط . کرد مسی را برای شاه ایفاء میش ۵٠و  ۴٠دھه 

رشته اصلی آرمایو حقوق کار بود و برای نلسون راکفلر ھم به عنوان . عمومی و متخصص در سیاست و حکومت بود

راکفلر که در آن زمان فرماندار نیویورک  در سالھای زیر بیست سالگی آرمائو نزد. نمود مشاور روابط کارگری خدمت می

یکی از روزھا زمانی که . نزدیکی آرمائو با راکفلر او را با مشکالت شاه آشنا کرد. بود در این ھمه رشته کارآموزی کرد

به وی راکفلر . نمود ای از رھبران کارگران را برای بحث درباره اختالفات موجود به دفتر راکفلر راھنمایی می آرمایو دسته

اطالع داد که درست در ھمان لحظه مذاکره تلفنی با شاه را به اتمام رسانیده بود و شاه نیز با مسایل کارگری خاص 

به مالقات نلسون ) ١٣۵٧مرداد و شھریور ( ٩٧٨١کند که در اوت  خود آرمائو تعریف می ]٢٧[.خود دست به گریبان بود

او با سبک غیرقابل تقلیدش گوشی تلفن را با دست پوشاند و : گوید می. رفت و او مشغول مکالمة تلفنی بود

پس از آنکه راکفلر گوشی . بدین ترتیب من بخشی از این مکالمه تلفنی را شنیدم. چشمکی زد و گفت این شاه است
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او به . اند اند او را ترک نموده ظھار نمود که شاه به او گفته که ھمه اشخاصی که به او نزدیک بودهرا بر زمین گذاشت ا

آرمایو  ]٢٨[.انگیز است در این ھنگام راکفلر افزود مشاھدة تنھایی شاه بسیار غم. کلی تنھاست و حالش خوب نیست

با اشرف در نیویورک دیدار کرد و به وی اظھار کرد برای کمک به شاه نسبتًا دیر شده ) ١٣۵٧آبان (در اوایل ماه نوامبر 

اش با شاھزاده خانم را به راکفلر گزارش کرد و  با این وجود مذاکره. در این بازی ما باید توپ را در ھوا برباییم. است

از آرمایو خواست که برای یافتن  مھور سابق پس از مشورت با ھنری کیسینجر که او نیز دوست شاه بودج معاون رئیس

تصور این که یک متصدی . شد آرمایو عازم ایران ١٩٧٨در اواخر  ]٢٩[.راه خنثی کردن تبلیغات مخالف شاه به ایران برود

روابط عمومی جوان جمھوریخواه اھل نیویورک قادر باشد تخت و تاج شاه را نجات بدھد خود گویای اعتماد به نفس 

  ]٣٠[.صنعت روابط عمومی راکفلرھاست

   

  رابطه شاه با راکفلرھا بعد از انقالب اسالمی: بخش سوم

مقصد اولیة شاه ھنگام اخذ تصمیم برای خروج از ایران ایاالت متحده آمریکا بود و دوستان آمریکایی شاه مانند نلسون 

در کالیفرنیا  اش ملک شخصِی مجلل و باصفای والترآتنبرگ دیپلمات و بازرگان معروف را راکفلر برای اقامت او و خانواده

دعوت شد و تصمیم   جمھوری مصر به آن کشور در نظر گرفته بودند ولی شاه قبل از خروج از ایران از طرف سادات رئیس

دعوت سادات ھم از این نظر برای او جالب توجه بود که در مصر به عنوان . گرفت در بین راه چند روزی در مصر توقف کند

رفت و ھم از این  گیری یا خلع او از سلطنت از میان می شد و تصور کناره ستقبال مییک پادشاه و رئیس مملکت از وی ا

جھت که پرواز مستقیم به آمریکا اتھامات مخالفان او را درباره این که شاه یک عامل سرسپرده و عروسک آمریکایی 

صوص اردشیر زاھدی بود که عامل دیگر تشویق مسافرت شاه به مصر تلقیات اطرافیان او به خ. نمود است تأئید می

کرد  شاه بر این اساس تصور می. ھایی روبرو خواھد شد اهللا خمینی پس از ورود به ایران با مقاومت کردند آیت تصور می

شاه ) ٣١.(که اگر از ایران دور نشود و در کشورھای مجاور ایران بماند شانس بازگشت او به ایران بیشتر خواھد بود

  . ای در مصر به مراکش رفت و دو ماه در آنجا ماند پس از اقامت یک ھفته

ای به شاه در مراکش نوشت که با  سپس نامه. دیوید راکفلر بالفاصله پس از ورود شاه به مصر به دیدار او شتافته بود

ه ولی شا) ٣٢.(نظریات سادات دایر بر اینکه به جای پرواز به آمریکا بھتر است فعًال در منطقه بماند موافق است

ھا دیگر تغییر سیاست داده بودند و به فکر  تصمیم گرفت به آمریکا برود ولی حاال آمریکایی ١٩٧٩سرانجام در فوریه 

اش سایروس ونس با  ھم کارتر و ھم وزیر خارجه. و ورود شاه به آمریکا مانع آن بود. برقراری رابطه با دولت ایران بودند

خواست صریحًا و مستقیمًا تقاضای مسافرت شاه را رد  وجود این کارتر نمیبا . مسافرت شاه به آمریکا مخالف بودند

به ھمین جھت ازونس خواست که شخصیت مناسبی را برای مسافرت به مراکش و . کند و او را آزرده خاطر سازد

ًا به شاه ابالغ مأموریت این فرستاده ویژه ھم این نبود که نظر دولت آمریکا را رسم) ٣٣.(مذاکره با شاه در نظر بگیرد

بایست او را قانع سازد که حاال زمان مناسبی برای مسافرت او به آمریکا نیست و به مصلحت خود او و  نماید بلکه می

حل این بود که یکی از دوستان  بھترین راه. آمریکا نیست که در این شرایط حساس تقاضای مسافرت به آمریکا را بنماید

و ھنری ) ٣۴(اسم دیوید راکفلر یت را بر عھده بگیرد و به ھمین جھت قبل از ھر کسیآمریکایی شاه انجم این مأمور

راکفلر از تقاضای نیوسام سخت . به میان آمد و دیوید سام معاون وزارت خارجه مأمور تماس با آنھا گردید) ٣۵(کیسینجر

ه بود که آمریکا به شاه خیلی راکفلر به نیوسام گفت. پذیرد خشمگین شد و گفت که ھرگز چنین مأموریتی را نمی

کیسینجر ھم تقاضای . تواند در حق او بکند مدیون است و دادن پناھندگی به وی کمترین کاری است که آمریکا می

) ٣۶.(تواند در این مورد کمکی به دولت بنماید دولت آمریکا موافق نیست و نمی  نیوسام را رد کرد و گفت که با این روش
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در این میان ) ٣٧.(حسن دوم پادشاه مراکش نیز دیگر حاضر به پذیرایی بیش از این از شاه نبوددر ھمین زمان سلطان 

اشرف پھلوی از دیوید راکفلر خواسته بود که توجه بیشتری به وضع نامساعد شاه بنماید و او مرتب مشغول بحث با 

کفلرـ کیسینجر توانست دست کم باھاما سرانجام در حالی که سخن از آفریقای جنوبی بود گروه را) ٣٨.(کیسینجر بود

رھبران این مستعمره . اّما در باھاما نیز شاه چندان راحت ن بود) ٣٩.(را به عنوان پناھگاه موقت برای شاه پیدا کند

المنافع و تحت نفوذ انگلستان بود تحت فشار دولت انلگیس شاه را  پیشین انگلیس که عضو جامعة کشورھای مشترک

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ھم دیوید راکفلر . آور شده بود به عالوه ھزینة اقامت نیز سرسام) ۴٠.(جواب کردند

وزیر باھاما از اقامت شاه در  پردازند معتقدند نخست ای از کارمندان وزارت خارجه آمریکا که به امور شاه می و ھم عده

) ۴٢.(شید اتریش را برای پذیرش شاه راضی کند که موفق نشدکو دیوید راکفلر می) ۴١.(کند باھاما سوءاستفاده می

کیسینجر وارد میدان شد و شخصًا به مکزیک رفت تا نظر مقامات آن کشور را جلب کند و علیرغم عدم رضایت قبلی 

فرت اّما دوستان آمریکایی شاه از تالش خود برای ترتیب مسا) ۴٣.(مسئوالن مکزیک با اصرار خود موفق به این کار شد

در طول بھار . استفاده کردند دولت کارتر ای برای اعمال فشار بر و اقامت شاه در آمریکا دست برنداشتند و از ھر وسیله

تا ) ۴۴(کیسینجر و راکفلر مرتبًا با مقامات وزارت خارجه و کاخ سفید در تماس بودند) ١٣۵٨( ١٩٧٩و تابستان سال 

آوریل دیوید راکفلر  ٩در ) ۴۶.(لب به شکایت گشود) ۴۵(جرـ راکفلرـ مک کلویدارودسته کیسین  جایی که کارتر از مبارزه

دیوید که اکنون کارمندانش تقریبًا تمام امور شاه را در دست گرفته بودند و عالوه بر آرمائو، بوزف . به مالقات کارتر رفت

ماسھا با وزارت خارجه را نیز بر عھده زید یکی از معاونان بانک چیس، مسئول اداره امور مالی شاه شده بود و بیشتر ت

نگرانی خود را در : گوید وی می. داشت، در پایان گفت و گو وقتی برای رفتن از جا برخاست موضوع شاه را مطرح کرد

شود به او ابراز داشتم و گفتم اعتقاد دارم که باید به او  مورد اینکه با یکی از دوستان ایاالت متحده چنین رفتاری می

نگفتم در . باید به عمل بیاوریم) ۴٧(الزم است) به سفارت(ورود داده شود و ھر اقدامی برای مقابله با تھدیدات  اجازه

به گفته راکفلر . خواھی شود این باره چه باید کرد ولی گفتم به عقیده من ابرقدرتی چون آمریکا نباید تسلیم باج

) ۴٨.(مھوری مایل نیست در این خصوص چیزی بشنودج احساس کردم که رئیس. واکنش کارتر سخت و رسمی بود

منظور اصلی مالقات او ظاھرًا تشویق من به دادن اجازه ورود شاه به این : کارتر ھم در دفتر خاطرات یادداشت کرد

نتیجه  جمھور ھمان شب کیسینجر با عصبانیت از بی به دنبال شکست راکفلر در متقاعد ساختن رئیس) ۴٩.(کشور بود

مردی که سی و ھفت سال از بھترین دوستان آمریکا : ھای خود با مطبوعات سخن گفت و اظھار داشت الشماندن ت

ھامیلتون جردن که در این زمان ریاست ) ۵٠.(گردد بوده امروز مانند یک ناخدای سرگردان به دنبال بندری پناه گرفتن می

وگوھای ما  گذشت که مسالة شاه در گفت ای می در طول این مدت کمتر ھفته: گوید کاخ سفید را برعھده داشت می

به ھر ) ۵١.(معموًال تفنی از طرف راکفلر یا کیسینجر یا یادداشتی از جان مک کلوی درباره او داشتیم. مطرح نشود

در طول تابستان چند نفر از جمله راکفلر و کیسینجر و نیکسون . گذراند ترتیب شاه اقامت اجباری خود را در مکزیک می

چھار ھفته پس از اقامت شاه در مکزیک بیماری ) ۵٢.(شاه دیدن کردند و دیدارشان شاه را به طور خاصی شاد نموداز 

آرمائو که در این زمان در نیویورک بود و در آنجا از وخامت حال شاه اطالع پیدا کرد با . سرطانش حال وی را وخیم کرد

از ) ۵٣.(به نام دکتر رید را برای معاینة شاه به مکزیک فرستاد جوزف رید دستیار راکفلر تماس گرفت و رید ھم شخصی

این گزارشھا از طرف . کرد ھای جامعی از وضعیت مزاجی شاه دریافت می ماه سپتامبر به بعد دولت آمریکا گزارش

: رده بودبه کارتر آو ١٩٧٩اکتبر  ٢٠ھمچنین وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به تاریخ ) ۵۴.(شد جوزف رید ارسال می

اش در بیمارستان اسلون کترینگ  دیوید راکفلر تقاضا کرده که ما به شاه اجازه بدھیم به منظور تشخیص و درمان بیماری

شد که از طرف دیوید راکفلر فشارھای زیادی برای اعطای اجازة  در این دوره گزارش می) ۵۵.(نیویورک بستری شود
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براساس زمانی که راکفلر پی برد که مسئول خدمات پزشکی وزارت  گردید ورود شاه به ایاالت متحده وارد می

امورخارجه ایاالت متحده درخواست گزارش پزشکی دیگری پیش از توصیة ورود شاه را نموده بود خودش گوشی را 

ین نه ونس و نه راکفلر ھرگز به چن. برداشت و به ونس وزیر امورخارجه که زمانی رئیس بنیاد راکفلر بود تلفن کرد

ای اقرار نکردند ولی به زبان شخص نیوسام تلفن یکی از دستیاران راکفلر به معاون وزارت امورخارجه در واقع  مکالمه

شاه وارد آمریکا شد و بالفاصله در مرکز پزشکی کورنل  ١٩٧٩اکتبر  ٢٣باالخره در روز ) ۵۶.(مانند تلفن خود راکفلر بود

ھنرمند (و فرانک سیناترا ) دار ایتالیایی و صاحب فیات سرمایه(کیسینجر و آنیلی دیوید راکفلر و . نیویورک بستری گردید

در داخل ایران در ) ۵٧.(به عیادت وی آمدند) رئیس اسبق سیا و سفیر اسبق آمریکا در ایران(و ریچارد ھلمز ) آمریکایی

گر میلیونھا آمریکایی حضور شاه در حاال دی. سفارت آمریکا اشغال شد) آبان ١٣(نوامبر  ۴واکنش به این عمل در روز 

نوامبر پیامی از طریق  ٨در . خود شاه نیز به زودی علت این امر را فھمید. دانستند ایاالت متحده را علت گروگانگیری می

کرد  دفتر دیوید راکفلر به پرزیدنت کارتر فرستاد و اعالم کرد که اگر دست خودش بود ھمین امروز خاک آمریکا را ترک می

در نظر کسانی که عاشق توطئه ھستند راکفلر و ) ۵٨.(ی به نظر پزشکانش امکان مسافرت برای او وجود نداردول

رابرت آرمائو و . اند العاده شریری شدند که در توطئه ورود شاه دست داشته کیسینجر به آسانی تبدیل به اشخاص فوق

نگاران و  روزنامه) ۵٩.(ان به نام نوکران راکفلرھا نامبرده شددکتر کین نیز مورد تفسیرھای نامساعدی قرار گرفتند و از آن

با توجه به این قرائن . گرانی که در جستجوی دلیل بودند به بررسی روابط میان بانک چیس و شاه پرداختند تحلیل

  .ای را مطرح کردند ای فرضیه عده

ار امور مالی در کتابی موسوم به قفل شده در نگ ای که بعدھا با بعضی جزئیات به وسیله مارک ھالبرت روزنامه فرضیه

یکدیگر ولی بدون ارائه ھیچ مدرک قطعی منتشر شد این بود که چیس نیاز به یک بحران جدی در مناسبات ایران و 

کند که ھمین امر باعث شد که دیوید  نویسنده ادعا می. ھای ایران کنار بکشد آمریکا داشت تا خودش را از مسأله وام

در این . رد: ین قدر مشتاق به وارد کردن شاه به آمریکا باشد زیرا این کار بحران مورد نیازش را تضمین میراکفلر ا

ھا  ای از روزنامه سر و صدا وارد آمریکا شد مورد موشکافی قرار گرفت پاره توصیه پزشکی که براساس آن شاه بی  زمینه

معرفی کردند و از وی تصویری ساختند . زارش دروغ داده بودو مجالت دکتر بنجامین کین را موجود شریر و رذلی که گ

خوار راکفلرھا و زمانی شریک نزدیکشان بود و ادعا کردند که او ترتیب ورود شاه به آمریکا را داده  که گاھی نوکر جیره

ة ساینس حتی مجل. راکفلر و احتماًال و کیسینجر. است آن ھم نه تنھا به دالیل صرفًا پزشکی بلکه برای خوشایند د

پیشتر رفت و ادعا کرد ه تشخیص اولیة دکتر کین ناقص و سطحی بوده و او درست مثل مأمور حفظ منافع راکفلرھا 

شناخته و نه کیسینجر را و در ھیچ  از سوی دیگر کین علنًا اعالم داشت که او نه راکفلر را می) ۶٠.(عمل کرده است

  .ده استای دربارة شاه با آنھا در تماس نبو مرحله

درست سه ھفته پس از آنکه شاه را قاچاقی وارد نیویورک کرده بودند و ده . نوامبر بحران مالی آغاز شد ١۴صبح روز 

ھای ایران در  آمریکا به گروگان گرفته شدند پرزیدنت کارتر دستور داد کلیه دارایی روز پس از آن که اعضای سفارت

. شد از چند روز پیش مقدمات این اقدام فراھم می. متحده را مسدود کنند بانکھای آمریکایی در داخل و خارج ایاالت

صدر کفیل وزارت امور  دلیل رسمی که عنوان شد این بود که گزارشھایی به واشنگتن رسیده است که ابوالحسن بنی

فرضیه توطئه که ھیچ . ھای ایران را از بانکھای آمریکایی بیرون خواھد کشدی خارجه ایران تھدید کرده که کلیه دارایی

خواست وانمود کند که ایران به موقع از عھده بازپرداخت یک وام مھم خود  گاه به اثبات نرسید این بود که چیس می

کنسرسیومی مرکب  ١٩٧٧فرضیه از این قرار بود که در . نوامبر تاریخ بسیار مناسبی برای بانک بود ١۴برنیامده است و 

این یک وام مھم برای ایران . میلیون دالر وام به صنایع ھمگانی ایران داده است ۵٠٠مبلغ از یاده بانک به رھبری چیس 
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ھای نظامی شاه به شدت کسری داشت متوازن  بایست بودجه کشور را که در نتیجه ھزینه رفت و می به شمار می

 ۴قرار بود در . یران به چیس بودمیلیون دالر بود و این مبلغ بزرگترین بدھی یک جای ا ۵٠سھم چیس در این وام . سازد

نوامبر ایران به چیس دستور  ۴در . میلیون دالر از طرف ایران به عنوان بھره وام مزبور پرداخت شود ۴مبلغ  ١٩٧٩نوامبر 

ت میلیون دالر از یک حساب دیگر بھره خود را بپردازد اّما چیس این کار را نکرد آن گاه پس از آن که پرزیدن ۴داد با انتقال 

نوامبر مسدود کرد چیس از انتقال این وجه خودداری ورزید و دلیل آن را دستور  ١۴ھای ایران را در  کارتر کلیه دارایی

) مدارکی بعدًا در ردادگاه ارائه شد جزئیات بیشتری دربارة علت این کار چیس فاش نکرد(جمھوری قلمداد کرد  رئیس

پنج روز . توانست اعالم کند که وام بازپرداخت نشده است که می اکنون چیس از لحاظ حقوقی در وضعی قرار داشت

نوامبر چیس به بانک  ٢٣در . نوامبر این کار را کرد و خشم بعضی از شریکانش را در کنسرسوم برانگیخت ١٩بعد در 

ن به شعبات کرد ایرا مرکزی در تھران اطالع داد که کلیه حسابھای بانک مزبور را در ازاء پولھایی که چیس ادعا می

درنگ به اقامة دعوی علیه چیس در لندن پرداخت و   بانک مرکزی بی. مختلف آن بدھکار است مسدود کرده است

او یک بیانیه . دیوید راکفلر ھیچ توضیحی درباره این اتھامات نداد. چیس نیز دعوای متقابل در نیویورک مطرح ساخت

شناسد در من متقاعد  نمود که او را بیش از بیست سال است که میمتین درباره روابط با شاه منتشر ساخت و اظھار 

و از زمانی که شاه ایران را ترک » شده بودم که او بیش از سی و ھفت سال دوست واقعی این کشور بوده است

 وقتی شنیده که شاه در مکزیک. کرده است نموده بود با وی در تماس بوده و برای ایفتن اقامتگاھی به او کمک می

وقتی کین وخامت وضع مزاجی شاه را تأئید کرد : نویسد وی می. بیمار شده ترتیب مالقات دکتر کین را با او داده است

از آن پس تصمیم در مورداجازه دادن یا ندادن به . من در جلب توجه وزارت خارجه به نتیجه آزمایشات مساعدت کردم

ظاھرًا راکفلر به طور خصوصی به کارتر گفته بود ) ۶١.(ا بوده استشاه به او ارتباطی نداشته و مربوط به دولت آمریک

اّما این نظر نیز مطرح شده که بعد از مسافرت ) ۶٢.(ھایش درباره نقل و انتقاالت شاه بگریزد مایل است از مسئولیت

فرت شاه به آمریکا شاه به آمریکا برای معالجه و پیامدھای آن گفته شد که کارتر تحت فشار کیسینجر و راکفلر با مسا

کنم زیرا اگر کار تحت تاثیر کیسینجر و راکفلر قرار  من با صراحت و قاطعیت این موضوع را تکذیب می. موافقت کرده

  ). ۶٣(کرد گرفت خیلی پیشتر با مسافرت شاه به آمریکا موافقت می می

ک رھبر مترقی که طی چند دھه در راه تاریخ از شاه به عنوان ی: دیوید راکفلر گفت ١٣۵٩بعد از مرگ شاه در مرداد 

  )۶۴.(پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورش تالش کرد یاد خواھد کرد

   

  

  

  

، ١٣٧١انتشارات اطالعات، چاپ پنجم، پاییز حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، جلد اّول، : ک.ر -  ]١[

  .فصل اّول، بخش مستر تراث و تدارک سلطنت محمدرضا

نقالب دانسته ماروین زوینس در کتاب شکست شاھانه ھمین عوامل روانی را موجب تزلزل شاه در مقابل ا -  ]٢[

  .١٣٧٠نورف چاپ اّول،  ماروین زوینس، شکست شاھانه، ترجمه اسماعیل زند و بتول سعیدی، نشر: ک.ر. است

جیانی که در زمان صفوی وارد ایران شدند ھدف خواھیم به این امر که برادران شرلی یا دیگر خار در اینجا نمی -  ]٣[

تواند به  اند یا نه بپردازیم بلکه چون این واقعه به عنوان اولین برخورد ایرانیان با اروپای جدید است می استعماری داشته

  .عنوان مبدائی برای این قضیه در نظر گرفته شود
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وقتی نلسون راکفلر فرماندار ایالت نیویورک بود و ساختمان خالی مرکز تجارت جھانی را به اجاره چھل ساله « -  ]۴[

  .»برادرش دیوید داد ھمه بویی از افراط در قوم و خویش بازی بردند

Joseph persico. The imperial Rockefeller. New york. P 44.  

در قلب جزیرة مانھاتان در نیویورک و مجاور مرکز راکفلر دفتر مرکزی شرکت نفت اکزون واقع شده که « -  ]۵[

ر خارج از آمریکا آن را شرکت اسو گذرد و د باشد و تقریبًا یک قرن از عمر آن می ترین شرکت نفت آمریکا می قدیمی

نامند و در گذشته اسم آن شرکت نفت استاندارد اوایل اوف نیوجرزی بود که برای سھولت استاندارد اویل  می

در وضع زندگی نوع بشر و به وجود آوردن وضعی که امروز داریم نقش مؤثر  این شرکت در ایجاد تحول. خواندند می

امد اسم این شرکت با نام راکفلر قرین بود و امروز ھم خانواده راکفلر دارای دو درصد از داشته و از روزی که به وجود

اند و اگر تمام عمر در شرکت اکزون کار  تمام اعضای خانواده راکفلر در این شرکت کار کرده. سھام این شرکت ھستند

ترین عضو دودمان  فلر که در حال حاضر شاخصاند و از جمله نلسون راک نکرده باشند در یک دوره از عمر در آن کار کرده

آنتونی سمسون، ھفت خواھران نفتی، » .باشد مدتی در کشور ونزوئال برای این شرکت کار کرده است راکفلر می

  .١۴و  ١٣، ص ٢۵٣۶، ١٣۵۶اهللا منصوری، امیرکبیر، چاپ اّول،  ترجمه ذبیح

توانند برای دستیابی به جزئیات بیشتر به آن  مندان می دست آمده و عالقه مطالب این بخش از منبع زیر به -  ]۶[

  :مراجعه کنند

  .١٣۶٧ویلیام ھوفمن، راکفلرھا، ترجمه رضا سندُگل، محراب قلم، چاپ اّول، 

  .٣۴، ص ١٣۶٢پیر سالینجر، آمریکا در بند، کتاب سرا،  -  ]٧[

  .٣۴پیر سالینجر، ھمان، ص  -  ]٨[

  .آنتونی سمسون، ھمان: ک.ر -  ]٩[

  .٣۵و  ٣۴پیر سالینجر، ھمان، صص  -  ]١٠[

  .١٩٧٩نوامبر  ١۶روزنامه نیویورک تایمز،  -  ]١١[

  .٣٣٨پیر سالینجر، ھمان، ص  -  ]١٢[

  .١٣١٧۶، شماره ١٣۴٩اردیبھشت  ٧روزنامه اطالعات، دوشنبه  -  ]١٣[

  .۴٠٣، جلد اّول، ص ١٣٧١غالمرضا کرباسچی، بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران،  ھفت ھزار روز، زیر نظر -  ]١۴[

  .٧٢٢اهللا حسینیان، چھارده سال رقابت ایدئولوژیک در ایران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص  روح -  ]١۵[

، ص ١٣٧۶یاران امام به روایت اسناد ساواک، جلد اّول، شھید سعیدی، مرکز بررسی اسناد وزارت اطالعات،  -  ]١۶[

۴۴٠.  

مقصود رنجبر، : ک.داران آمریکایی، ر برای آشنایی بیشتر با فعالیتھای شھید سعیدی در مقابل ورود سرمایه -  ]١٧[

  .١٣٨۵اهللا سعیدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اّول،  زندگی و مبارزات شھید آیت(عروج از زندان 

  .اشاره به تأسیس کارخانه ذوب آھن اصفھان و اداره آن توسط کارشناسان شوروی -  ]١٨[

  .٢٧٨و  ٢٧٧، جلد دوم، صص )س(امام خمینی صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار -  ]١٩[

  .١۵٢مقصود رنجبر، ھمان، ص  -  ]٢٠[

  .١٣٨۵محسن کاظمی، سوره مھر، چاپ اّول، : ت عزت شاھی، تدوین و تحقیقخاطرا -  ]٢١[

 ١٧٠، صص ١٣٧٠ویلیان شوکراس، آخرین سفر شاه، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، نشر البرز، چاپ پنجم،  -  ]٢٢[

  .١٧١و 
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  .١٧٢و  ١٧١ویلیام شوکراس، ھمان، صص  -  ]٢٣[

  .ترجمه حسین ابوترابیان محمدرضا پھلوی، پاسخ به تاریخ،: ک.ر -  ]٢۴[

  .١٧٢ویلیام شوکراس، ھمان، ص  -  ]٢۵[

  .١٧۴ھمان، ص  -  ]٢۶[

  .٢٢پیر سالینجر، ھمان، ص  -  ]٢٧[

  .١٩٨٢مجله اینتر ویو، فوریه  -  ]٢٨[

  .٢٣پیر سالینجر، ھمان، ص  -  ]٢٩[

  .١٧۵ویلیام شوکراس، ھمان، ص  -  ]٣٠[

آخرین (و ویلیام سولیوان . ٢۵، ص ١٣۶٢محمود مشرقی، انتشارات ھفته، ھامیلتون جردن، بحران، ترجمه          .٣١

  .١٣۶١، مأموریت در ایران، ترجمه محمود مشرقی، انتشارات ھفته، چاپ دوم، )سفیر آمریکا در ایران

  .١٧۵ویلیام شوکراس، ھمان، ص          .٣٢

  .٢۵ھامیلتون جردن، ھمان، ص          .٣٣

  .برد نلسون راکفلر درگذشت در مراکش به سر میھنگامی که شاه          .٣۴

مدتھا پیش از ورود به دولت با راکفلر . کیسینجر که مدتی بعد رئیس ھیئت مشاورین بانک چیس شد         .٣۵

دوستی برقرار کرده بود وز مانی ھم که در دستگاه دولت به کار پرداخت فقط به دلیل توصیه نلسون راکفلر به نیکسون 

  .٣۵پیر سالینجر، ھمان، ص . را به عنوان مشاور امنیت ملی برگزید بود که او

  .٢٧و  ٢۶ھامیلتون جردن، ھمان، ص          .٣۶

  .١۴۴و  ١۴٣ویلیام شوکراس، ھمان، ص : ک.ر         .٣٧

  .١٩٨١مه  ١٧نیویورک تایمز،          .٣٨

  .٢۴و پیر سالینجر، ھمان، ص  ٢٣٣و ص  ١۶٧ویلیام شوکراس، ھمان، ص          .٣٩

  .٢٧محمدرضا پھلوی، ھمان، و ھامیلیتون جردن، ھمان، ص          .۴٠

  .١٩٨١مه  ١٧نیویورک تایمز،          .۴١

  .١٩٧٩مه  ١٧نیویورک تایمز،          .۴٢

  .٢٨و  ٢٧ھامیلتون جردن، ھمان، صص          .۴٣

  .٢٨ھمان، ص          .۴۴

  .از نزدیکان دیوید راکفلر و مشاور حقوقی شرکت نفتی وی و شخص شاه         .۴۵

  .٣١١ویلیام شوکراس، ھمان، ص          .۴۶

ای از گروه فدائیان خلق به سفارت آمریکا در تھران حمله  عده) ١٣۵٧بھمن  ٢۴( ١٩٧٩در روز چھاردھم فوریه          .۴٧

از این . که در نھایت با دخالت بعضی از نیروھای انقالب این غائله به پایان رسید بردند برای ساعاتی آن را اشغال کردند

ویلیام سولیوان، ھمان، ص : ک.ر. زمان به بعد یکی از دالیل عدم پذیرش شاه توسط آمریکا ترس از اقدامات مشابه بود

١٨٠.  

  .١٩٨١مه  ١٧نیویورک تایمز،          .۴٨

  .١٨٩، ص ویلیام شوکراس، ھمان         .۴٩

  .١٩٠و ویلیام شوکراس، ھمان، ص  ٢٨ھامیلتون جردن، ھمان، ص          .۵٠
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  .٢٩و  ٢٨ھمیلتون جردن، ھمان، صص          .۵١

  .٢۵پیر سالینجر، ھمان، ص          .۵٢

  .٣١٣و  ٣١٢ویلیام شوکراس، ص          .۵٣

  .٣٣پیر سالینجر، ھمان، ص          .۵۴

  .٣٢۵ھمان، ص ویلیام شوکراس،          .۵۵

  .٣۴پیر سالینجر، ھمان، ص          .۵۶

  .٣٧۵ویلیام شوکراس، ھمان، ص          .۵٧

  .٣۶٢ھمان، ص          .۵٨

  .٣۶٣ھمان، ص          .۵٩

  .١٩٨٠اوت  ٢٩ژانویه و  ١٨مجله ساینس،          .۶٠

  .١٩٧٩نوامبر  ١٧نیویورک تایمز،          .۶١

  .٣۶٧ویلیام شوکراس، ص          .۶٢

  .٢٩ھمیلتون جردن، ھمان، ص          .۶٣

  .١٩٨٠ژوئیه  ٢٨نیویورک تایمز،          .۶۴

  

  


