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 » فساد در رژیم پھلوی دوم«معرفی کتاب 

   مصطفی جوان

ی مفھوم  ھا وجود داشته و قدمت آن به اندازه ی حکومت در ھمهفساد یک بیماری انکارناپذیر جوامع بشری است که 

به عبارت دیگر، ھر جا که قدرت و ثروت متمرکز شوند، فساد در ابعاد گوناگون سیاسی، . حکومت و دولت است

  .شود اقتصادی و فرھنگی ظاھر می

ن واقعیت و به منظور اھداف علمی و در تبیین ای. ھای مختلفی چاپ شده است در ارتباط با مفاسد خاندان پھلوی کتاب

نویسنده کتاب مذکور، با . را به چاپ دوم رساند »فساد در رژیم پھلوی دوم«انقالبی، مرکز اسناد انقالب اسالمی کتاب 

ھایی از  گوشه. سته است مفاسد این دوره را بررسی نمایدگیری از منابع خاطرات درباریان و اسناد و مدارک توان بھره

شود به منظور  در این نوشتار سعی می. مصادیق فساد خاندان سلطنتی و درباریان موضوع بررسی این کتاب است

   ھای کتاب ذکر شود ھا و فصل ای مختصر از مباحث اصلی بخش آشنایی با کتاب چکیده

  معرفی کتاب 

نامه تألیف شده  ی کتاب گیری، اسناد و تصاویر به ضمیمه صفحه، مقدمه، پیشگفتار، چھار بخش، نتیجه ٣٣٧کتاب در 

اشاره کرده است و مسأله را با ذکر این » فساد«مؤلف در پیشگفتار کتاب، بر اھمیت و ارزش موضوع، یعنی . است

ھا وجود داشته و قدمت  ی حکومت بشری است که در ھمه فساد یک بیماری انکارناپذیر جوامع«کند که  نکته آغاز می

شود که در کتاب  در ادامه به سازماندھی تحقیق پرداخته و یادآور می» .ی مفھوم حکومت و دولت است آن به اندازه

که ی پھلوی دوم با استفاده از خاطرات درباریان شاه و اسنادی  مذکور، تنھا به بخشی از مصادیق مفاسد شایع در دوره

  )١٣ -١٥صص . (شده است، پرداخته است ی ساواک تھیه می به عنوان گزارش به وسیله

باشد به معنی لغوی و علل و عوامل ظھور فساد با تکیه بر یک نگاه  مؤلف در بخش اول که بخشی مقدماتی می

اسالم که مفاسد سیاسی ھای دینی  سپس با اشاره به آموزه. پردازد ی باستان تا سلسله پھلوی می تاریخی اثر دوره

داند، آیات متعددی از قرآن را در جھت نفی  ی فقر و ظلم می و اقتصادی و اجتماعی در جوامع را ناشی از دو مسأله

ی  ھای ایرانی در دوره در ادامه به فراخور بحث، بدون اشاره به ماھیت حکومت. شود ھا یادآور می فساد و زوال حکومت

در ادامه به سقوط رضاشاه در شھریور ) ١٣ -٢٥صص . (نماید اول را کالبدشکافی می اسالمی مفاسد سلسله پھلوی

توان  دوران سلطنت پھلوی دوم را می«: نویسد و اشغال ایران و به قدرت رساندن محّمدرضا پھلوی پرداخته و می ١٣٢٠

تا سقوط دولت مصدق در  ١٣٢٠ی اول از روی کار آمدن محّمدرضا در سال  دوره: ی مشخص تقسیم کرد به دو دوره

» ١٣٥٧تا پیروزی انقالب اسالمی و سقوط محّمدرضا در بھمن  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ی دوم پس از کودتای  ، دوره١٣٣٢مرداد 

قدرت در بین پنج قطب جدا از ھم یعنی دربار، مجلس، «: نویسد ی اول سلطنت محّمدرضا را بررسی و می سپس دوره

ی  ھای دوره در ادامه بخش اول به دولت» .شد ی مردم دست به دست می عامهھای خارجی و  کابینه، سفارتخانه

  )٢٥ - ٣٢صص . (پردازد پھلوی دوم و عملکرد آنان می

این بخش به دو فصل استبداد داخلی و وابستگی خارجی . باشد می» فساد سیاسی«بخش دوم کتاب با عنوان 

پروری، تشکیل احزاب فرمایشی،  بروز رویکرد حامی مؤلف فساد سیاسی رژیم پھلوی دوم چون. تقسیم شده است
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را از عوامل اصلی برای سقوط سلسله پھلوی مطرح  ناکارآمدی نھادھای مدنی و نظارتی و نیز استبداد سیاسی

الملوک، اشرف، فرح و سایر وابستگان رژیم با  در فصل اول با عنوان استبداد داخلی به فساد قدرت شاه، تاج. کند می

حکومت که «: نویسد مصادیق اعمال استبدادی و مفسدانه آنان پرداخته و در ارتباط با فساد قدرت شاه میی  ارائه

اول، اصل وراثت : ھای خارجی به ارث برد، دو ویژگی مھم داشت بنا به صالحدید قدرت ١٣٢٠محّمدرضا پھلوی در سال 

ی گماردن افرادی در رأس مراکز قدرت تمامی  وسیلهکه خود بر اساس آن شاه ایران شده بود و دوم اصل انتصاب که به 

  )٣٧ -٦١ھمان، صص (» .ی خود قرار داد کشور را تحت سیطره

در گفتاری دیگر از این فصل به سانسور و سرکوب افکار سیاسی توسط شاه در جھت تثبیت قدرت خویش پرداخته 

جست تا بتواند  ھای نظامی و امنیتی سود میی خود از نیرو تا جایی که شاه برای دستیابی به خواسته. شده است

ھای بارز حکومت محّمدرضا  یکی از مشخصه. ھای سیاسی و اجتماعی خود را منزوی یا از صحنه به در نماید تمام گروه

پھلوی انتخابات فرمایشی و مشارکت نداشتن مردم در اداره امور کشور بود که رژیم کامًال از آن به نفع خویش بھره 

تمام ارکان حکومت اعم از دولت و مجلس به عنوان ابزار اجرای اوامر ملوکانه در دست شاه بودند و مردم ھیچ  .برد می

  )٦١ -٨٤صص (نقشی در آنھا نداشتند 

ھای بیگانه و نفوذ بیگانگان در تمامی  به خدمات شاه و درباریان به نفع قدرت »وابستگی خارجی«در فصل دوم با عنوان 

ھدف «: نویسد مؤلف درباره ھدف شاه از خدمت به منافع بیگانگان می. لوی دوم پرداخته شده استارکان حکومت پھ

ی پھلوی بود، زیرا وی حمایت کشورھای خارجی را عامل کافی برای  المللی برای سلسله شاه، کسب مشروعیت بین

ھای خارجی  وسل به رھبران قدرتکرد به جای اتکا به مردم ایران با ت شاه تالش می. دانست تحکیم سلطنت خود می

  )٩٤ -٩٤صص . (المللی مثبتی از خود ارائه دھد ی بین و کسب محبوبیت در بین آنان، وجھه

خواری،  در این بخش، ضمن بررسی مسائلی چون رشوه. باشد می» فساد اقتصادی«بخش سوم با عنوان 

شد، فھرستی از  ط شاه و اطرافیانش انجام میھای ملی که توس خواری، اختالس اموال عمومی و خروج ثروت رانت

  .ی آن بودند، ارائه شده است مؤسسات و مراکز اقتصادی و تجاری که خاندان سلطنتی صاحب یا سھامدار عمده

ی خانواده سلطنت و درباریان از  در این فصل به سوءاستفاده »خواری خواری و رانت رشوه« فصل اول این بخش با عنوان

ھای کالن، از مصادیق فساد اقتصادی و  در استفاده از امکانات کشور، شرکت در معامالت و دریافت وام موقعیت خود

ھای  یکی از روش. پردازد داران برای سفارشات و وساطت آنان در مراکز مختلف دولت می دریافت رشوه از سرمایه

ی تأسیس مؤسسه اقتصادی و یا کارخانه، صاحبان  محّمدرضا پھلوی برای دریافت رشوه این بود که در مقابل اخذ پروانه

. ھا صاحب سھام بودند دادند، از این رو بود که درباریان در اکثر شرکت آنھا سھامی را به رایگان در اختیارشان قرار می

  )١١٠ - ١١٢صص (

   

اھر فساد مالی شاه در این فصل نویسنده به یکی دیگر از مظ »ھای کشور اتالف و اختالس اموال و سرمایه«فصل دوم 

در این میان به فروش . پردازد و درباریان، یعنی سوءاستفاده از اموال عمومی کشور توسط خاندان سلطنتی می
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ھای کشور  ساله و اتالف سرمایه ٢٥٠٠ھای شاه به خارج از کشور، جشن  ھای سلطنتی به دولت، مسافرت کاخ

  )١٤٠ - ١٦٠صص . (پرداخته شده است

ی پھلوی دوم که نقش مھمی  یکی دیگر از مظاھر فساد اقتصادی در دوره »ھای ملی از کشور خروج ثروت«فصل سوم 

ھای مالی  در بروز نارضایتی در بین مردم داشت، خارج کردن ثروت ملی از کشور بود که بخش بزرگ سوءاستفاده

ھای گوناگون اعم از بخشش به  ال به شکلاین انتق. شد اقتصادی شاه و درباریان مربوط به ھمین نقل و انتقاالت می

گذاری در کارخانجات، خرید ملک، قصر و ویال، خرید لوازم لوکس و مصرفی و عیاشی  افراد و مؤسسات خارجی، سرمایه

ھر چند انتقال ثروت به خارج در بین شاه، خانواده سلطنتی و درباریان به یک روند عادی تبدیل شده . ھا بود در قمارخانه

اّما با گسترش اعتراضات مردمی در آستانه پیروزی انقالب اسالمی، میزان خروج ثروت درباریان به خارج از کشور بود، 

ھا و مؤسسات اقتصادی خانواده پھلوی به تفضیل  در ادامه این فصل نویسنده به شرکت. رشد چشمگیری یافت

  )١٦١ -١٧١صص . (پردازد می

ی بخشی از مصادیق فساد این  در سه فصل جداگانه به ارائه» ی دومفساد فرھنگی در عصر پھلو«بخش چھارم 

توان مصادیق بسیاری را برای  فساد فرھنگی اصطالح عامی است که می .ھا پرداخته شده است خاندان در این حوزه

ازی و اند به مسائل فساد جنسی شاه و درباریان و نیز راه »ی اخالق فساد در عرصه«مؤلف در فصل اول .آن برشمرد

  )١١٨ - ٢٢٢صص . (فعالیت مراکز فحشا در سطح کشور اشاره نموده است

ی  ی ھنر در دوره مقوله«: نویسد مؤلف در این فصل می »ھا ھای ھنر و رسانه فساد در عرصه«فصل دوم با عنوان 

کرد از مسائل  میرژیم تالش . اصالتی مورد توجه حاکمیت قرار داشت ای بود که ھنر سطحی و بی پھلوی دوم به گونه

که ھیچ اھمیت و ارزشی برای فرھنگ و ھنر ایران   در حالی. ھنری به عنوان ابزار تبلیغی و تفریحی صرف استفاده کند

در ادامه به جشن ھنر شیراز به تفصیل پرداخته و سپس به نقش فیلم و سینما و تلویزیون در تخریب افکار . قائل نبود

  )٢٢٣ - ٢٣٨صص . (مردم اشاره شده است

اش به  ی شاه و خانواده ی ویژه در این فصل به توجه »ی مسائل اجتماعی فساد در عرصه« فصل سوم با عنوان

مسائلی ھمچون قمار، شرابخواری، مواد مخدر و نیز تالش برای اشاعه و ترویج آن در بین سطوح مختلف جامعه مورد 

  یابد اسناد و تصاویر خاتمه میگیری و  در پایان کتاب با نتیجه. بررسی قرار گرفته است

  : منابع

  ١٣٨٨مرکز اسناد انقالب اسالمی 

  


