
  احمدرضا صدری
بي نياز از توضيح است كه كشف پهلوي اول و تأسيس 
س�لطنت توس�ط وي، حاص�ل اراده و تصميم دولت 
انگلستان بود كه از آغاز دهه 30، دولت امريكا را نيز 
با خود ش�ريك كرد. آنچه در پي مي آيد، مستندات 
اي�ن مدع�ا در كالم و ش�هادات برخ�ي درباري�ان و 
كارگزاران رژيم گذشته است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
روي كار آمدن سلسله  پهلوي حاصل اقدامات قدرت هاي 
بيگانه به خصوص انگلس��تان و عوامل داخلي آنها بود و 
اين نكته از جمله اساس��ي ترين منابع شكل گيري فساد 
سياسي در دربار پهلوي به شمار مي آيد. وابستگي و تعلق 
خاطر به قدرت هاي بيگانه در دربار پهلوي آنچنان قوي و 
ريشه دار بود كه از ش��خص اول دربار تا رده هاي مياني و 
حتي فروترين حلقه هاي قدرت، به منظور تثبيت موقعيت 
يا افزايش حوزه  نفوذ خود، مسيري جز حركت كامل در 
جهت تأمين منافع بيگانه و رس��يدن به آستانه  اطاعت 
محض و اطاع��ت از فرامين و خواس��ته هاي دولت هاي 
قدرتمند غربي تصور نمي كردند. طبيعي است در چنين 
فضايي مقوالتي مانند استقالل، منافع ملي كشور، هويت 
و شخصيت ايراني تا چه اندازه بي مقدار و ناچيز شمرده 

خواهند شد. 
  انگليسي ها رضا را در رأس قشون گذاشتند!

 نخستين گام در مسير وابستگي مطلق سلسله  پهلوي به 
قدرت هاي خارجي، تأسيس اين سلسله توسط انگلستان 

بود. در همين رابطه، حسين فردوست مي نويسد:
»انگليسي ها مدت طوالني روي افسران قزاق كه به وسيله  
افسران روس اداره مي شد، مطالعه داشته اند و بين آنها امير 
موثق نخجوان)سرلشكر( و رضاخان)سرتيپ( را انتخاب 
كردند و پ��س از مطالعات دقيق تر، ب��راي منظوري كه 
مي خواستند، رضاخان را انتخاب نمودند. وقتي اين مسائل 
و ميزان نفوذ انگليسي ها مشاهده مي شود، ترديد نمي ماند 
كه انگليسي ها از زمان كودتا روي رضاخان و در خانه و در 
محل كار او نفوذ كامل داشته اند و اين نفوذ غيرمشهود تا 
رفتنش ادامه داشته است. پس به ترتيب تقدم، انگليسي ها 
در زندگي خصوصي و ضمن انجام وظايف مملكتي روي 

رضاخان و اطرافيان نزديك او نفوذ داشته اند.« 
در اي��ن زمينه تاج الملوك همس��ر رضاش��اه نيز چنين 

گفته است:
»بعدها شنيدم كه نورمن وزيرمختار انگليس در تهران 
ش��خصاً به مالقات احمدش��اه رفته و گفته ب��ود: براي 
حفظ امنيت پايتخت و جلوگيري از حمله متجاس��رين 
و جمعيت هاي بالشويك قواي رضاخان تحت امر كلنل 

اسمايس وارد خواهد شد.« 
او در جايي ديگر نيز مي گويد:

»اواخر بهمن ماه سال1299 بود كه شنيدم انگليسي ها 
رضا را در رأس قشون گذاشته و او را فرمانده كل  قزاق ها 

كردند.« 
و حسين فردوست در همين رابطه اضافه مي كند:

»رضاخان يك عامل انگليس بود و در اين ترديد نيست. 
كودتاي1299 طبق اس��نادي كه ديده ام يا ش��نيده ام 
در مالقات ژنرال آيرون س��ايد انگليسي با رضا، با حضور 
سيدضياءالدين طباطبايي برنامه ريزي شد. شاپور جي 
روزي كت��اب محرمانه اي را به من نش��ان داد كه در يك 
بند آن نوشته ش��ده بود كه نايب الس��طنه هندوستان 
مي خواست فرد مناسبي را براي اداره  ايران پيدا كند و به 
دستور او پدر شاپور جي اين فرد را كه رضا بود، پيدا كرد و 
به نايب السلطنه معرفي نمود. شاپور جي منظورش اين بود 
كه سلطنت پهلوي به دست پدر او تأسيس شده است.« 

و باز از زبان حسين فردوست مي شنويم:
»محمدعلي فروغي كه در س��ال هاي به قدرت رسيدن 
رضاخان، واسطه  او با انگليسي ها بود و در صعود سلطنت 
پهلوي نقش مهمي داشت، از فراماسونرهاي مهم ايران و 

رئيس لژ فراماسونري بود.« 
ملكه  پهلوي در رابطه با عدم اختيار رضاخان در انتخاب 

فرماندهان نظامي كشور و نخست وزير مي گويد:
»براي تعيين فرمانده قشون، افسران انگليسي  بايد تصميم 

مي گرفتند و حكومت هم متابعت مي كرد.« 
و اضافه مي كند:

»موقعي كه در ش��هريور1320 اي��ران را تصرف كردند، 
انگليس��ي ها به رضا حكم كردن��د از ميان س��يدضياء، 
قوام السلطنه يا فروغي يك نفر را به نخست وزيري انتخاب 

كند.« 
  رفتن به فرمان ارباب

همانطور ك��ه روي كار آم��دن رضاخان با انگليس��ي ها 
بود، تبعيد و كنار گذاش��تن او هم به دس��تور آنها بود و 
اين حقيقتي است كه از سوي بس��ياري از وابستگان به 
حكومت وي مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت. همسر او در 

اين رابطه مي گويد:
»وزير دادگستري كه گويا از طرف انگليسي ها مأموريت 
داشته اس��ت، به رضا مي گويد بهترين كار اين است كه 
دولت عوض ش��ود و ذكاءالملك فروغي كابينه تشكيل 
بدهد! رضا متوجه مي ش��ود كه اين پيش��نهاد از طرف 
انگليسي هاست. ش��ايد حدود هفت، هشت سال بود كه 
رضا حتي حاضر نمي شد فروغي را ببيند. فروغي وابسته 
به سياست انگليس بود و از ملكه  انگلستان مدال و عنوان 

داش��ت و رضا به نصراهلل انتظام، رئيس كل تش��ريفات 
شاهنشاهي، دستور مي دهد فوري فروغي را مطلع كند. 
موقعي كه انتظام سراغ فروغي مي رود، مشاهده مي كند 
فروغي به حال نزار در بستر بيماري افتاده است و در همان 
حال با تلفن دارد با انگليسي ها صحبت مي كند. تلفنش 
كه تمام مي شود به انتظام مي گويد همين الساعه داشتم 
با سفير انگلستان حرف مي زدم .كار اعليحضرت شاه تمام 
شد. بايد برود! انتظام مي پرس��د كجا برود؟ مي گويد به 
تبعيد! فروغي با آن كه به ش��دت بيمار بود همراه انتظام 
به كاخ آمد و با رضا مالقات كرد. قبل از اينكه رضا حرفي 
به فروغ��ي بزند فروغ��ي مي گويد كه ش��وروي و امريكا 
ابراز عالقه كرده اند كه در ايران جمهوري اعالم و بس��اط 
سلطنت پهلوي جمع شود اما انگلستان به نفع سلطنت 
پهلوي موضع گيري كرده و شخص چرچيل گفته است 
كه جمهوري براي ايران زود است، در حالي كه انگليسي ها 
قصد اخراج اعليحضرت )رضاشاه( را دارند،بنابراين خوب 
است براي حفظ پرس��تيژ خود اعليحضرت، شاه به نفع 
فرزندشان از سلطنت كناره گيري كنند و اينطور نباشد كه 
انگليسي ها اقدام كنند!« جالب اينجاست كه با وجود اين 
تبعيد اجباري از طرف انگليسي ها، محمدرضا پهلوي در 

جايي با افتخار به اردشير زاهدي گفته بود:
»اردش��يرخان! پدر ما به منافع بريتانياي كبير خدمات 
ارزنده اي كرد و با ايجاد حكومت مقتدر پهلوي)!( جلوي 
حركت اتحاد شوروي به طرف هندوستان و خليج فارس را 

گرفت و كمونيست ها و انقالبيون را سركوب كرد.« 
  »پدر« بردن و»فرزند«آوردن

روي كار آم��دن رضاخان و پس��رش محمدرضا پهلوي 
به دس��ت انگليس��ي ها صورت گرفت. با اين تفاوت كه 
محمدرضا پهلوي از دوران طفوليت زير نظر انگليسي ها 
قرار گرفته بود؛بش��نويم از زبان حس��ين فردوست كه 

مي گويد:
»عالوه بر اينكه انگليس��ي ها روي محمدرضا)وليعهد( 
و اطرافي��ان او نفوذ داش��ته اند، روي زن ه��اي رضاخان 
و بچه ه��اي او و اطرافي��ان آنها هم نفوذ داش��ته اند و در 
نوبت بعد، روي اش��خاصي كه به هر سبب با آنان ارتباط 
و مالقات داشته ، نفوذ داش��ته اند. در زمان رضاخان اين 
نفوذ غيرمحس��وس بود چون او چنين مي خواست، ولي 
در زمان محمدرضا نه فقط محسوس بود بلكه علني بود 
و خود محمدرضا اين افراد را مي شناخت و رعايت آنها را 
مي كرد. صرف نظر از مهره هايي چون سليمان بهبودي كه 
نوكر مخصوص رضاخان بود، مسلماً خانم ارفع از دوران 
طفوليت محمدرضا، مس��تقيماًٌ يا با واسطه  خانوادگي، 
اطالعاتي به انگليسي ها مي داد. آيا مي توان پذيرفت كه 
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روي كار آمدن سلسله  پهلوي حاصل 
اقدامات قدرت هاي بيگانه به خصوص 
انگلستان و عوامل داخلي آنها بود و 
اين نكته از جمله اساسي ترين منابع 
شكل گيري فساد سياس�ي در دربار 
پهلوي به ش�مار مي آيد. وابستگي و 
تعلق خاطر به قدرت ه�اي بيگانه در 
دربار پهلوي آنچنان قوي و ريشه دار 
بود كه از شخص اول دربار تا رده هاي 
مياني و حت�ي فروتري�ن حلقه هاي 
قدرت، مسيري جز حركت كامل در 

جهت تأمين منافع بيگانه نداشتند

 جالب است با وجود تبعيد اجباري رضا 
خان از ط�رف انگليس�ي ها، محمدرضا 
پهلوي در جايي ب�ا افتخار به اردش�ير 
زاهدي گفته بود: »اردشيرخان! پدر ما به 
منافع بريتانياي كبير خدمات ارزنده اي 
كرد و با ايجاد حكومت مقتدر پهلوي)!( 
جلوي حرك�ت اتحاد ش�وروي به طرف 
هندوس�تان و خليج ف�ارس را گرفت و 
كمونيست ها و انقالبيون را سركوب كرد«
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وابستگي مطلق پهلوي ها در آيينه خاطرات درباريان و كارگزاران 

شاه يا نوکر؟!

  محمدرضا كائيني
اس��تاد ارجمند آيت اهلل 
سيدهادي خسروشاهي 
از جمل��ه چهره هاي��ي 
اس��ت ك��ه ب��ه آن��ان 
مي توان»شاهدان عصر« 
لق��ب داد. وي از ب��دو 
ورود به سلك طلبگي و 
فعاليت هاي فرهنگي و 
سياسي، با رجال نامدار 
دين و سياست آشنا شده و از آنان خاطراتي شنيدني 
دارد. اي��ن مجموعه خاطرات، اخيراً از س��وي كلبه 
شروِق قم، به تفكيك موضوعي منتشر و در اختيار 
عالقه مندان قرار گرفته است. استاد در ديباچه مربوط 
به مجلد خاطرات خويش از آيت اهلل طالقاني، درباره 

اهداف انتشار اين مجموعه آورده اند: 
در سطور نخس��تين مقدمه كتاب »متون ايراني« � 
مجموعه اي از رس��اله هاي فارسي و عربي خطي كه 
اخيراً به چاپ رس��يده اس��ت � جمله اي خواندم كه 
بسيار جالب بود:»گردش ايام مجال آن نمي دهد كه 
چندان صبر كني تا همه شرايط و اسباب براي كاري 
بزرگ فراهم آيد كه اگر صبر كردي تا چنان شود، به 

حكم شرع و عقل زيانكاري...!«
اين بود كه از دايره دقت در حد وس��واس س��اليان 
دراز در مورد نشر كامل خاطرات سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي خ��ود به در آم��دم و تصميم بر آن ش��د 
تا مجموع��ه اي از »خاطرات مس��تند« خ��ود را در 
زمينه هاي فوق و در باره ش��خصيت هاي برجسته 
و فرهيخته دنياي علم و دين، فقاهت و سياس��ت، 
در رس��اله هايي ولو كم حجم به دست چاپ بسپارم 
به ويژه كه اغلب آنها در سال هاي اخير در گفت وگوها 
و مصاحبه هاي مختلفي كه با اصحاب جرايد و ارباب 

قلم كردم، بيان شده و آماده نشر است. 
البته اين تصميم مي تواند دو نتيج��ه و فايدت!هم 

داشته باشد:
1� باالخره اين خاطرات مكتوب از »حبس خانگي« 
و گردونه »فراموش شدن« و »زير گرد و غبار مكتبه 
ماندن« رها مي شود و در اختيار عموم قرار مي گيرد. 

2� عالقه مندان يا اهالي تاري��خ و معاصران معاصر! 
فرصت مي يابن��د حداقل نيم نگاهي ب��ه آنها كنند، 
به ويژه كه ش��رايط زمان و مكان بنا بر تجربه اي كه 
همگي داريم، اج��ازه نمي دهد كتاب ه��اي قطور و 
چند صد صفحه اي در هر  زمينه اي  مطالعه ش��ود، 
ولي مرور رساله هاي كم حجم س��هل، آسان و قابل 
اجرا تواند بود! در اين مرحله مي توان انتظار داشت 
كه اهالي تاريخ و آش��نايان با خاطرات، اش��تباهات 
احتمالي ناشي از گفت وگوهاي متعدد در زمان هاي 
مختلف را يادآور ش��وند تا در چاپ مجموعه كامل 
در مجلدات��ي قطور، اين خطاها رفع ش��ود و پس از 
تكميل نهايي و حذف اضاف��ات و اضافه محذوفات! 
در »قفسه هاي كتابخانه ها« براي مطالعه احتمالي 

آيندگان قرار گيرد. 
... تصور آن اس��ت كه هر ك��دام از اين رس��اله هاي 
»حديث روزگار« در كم حجم ترين صورت ها شامل 
100 صفحه باش��ند كه در مواردي خ��اص، تعداد 
صفحات رساله ها از 200 صفحه هم فزون تر خواهد 

بود. 
البته بايد يادآور شد كه حسن اصلي اين خاطرات، 
مستند بودن آنهاست كه به نظر مي رسد بخشي از 
حوادث تاريخ معاصر و جريان نهضت اسالمي ايران 
را به طور دقيق و صحيح با مدرك و س��ند ارزيابي و 
مطرح مي كند... در حال حاض��ر حدود 50 كتاب يا 
رساله تهيه شده است كه 20 جلد از آنها هم اكنون 
زير چاپ قرار دارد يا در مراحل پاياني آماده سازي و 
اخذ مجوز براي چاپ و نشر است. بي ترديد در صورت 
تكميل نشر اين رس��اله ها مجموعه كامل آنها را باز 
تحت عنوان كلي »حديث روزگار« مي توان به صورت 
چند مجلد در چندي��ن هزار صفح��ه و با چند صد 
عكس و سند، در اختيار عموم قرار داد. محتواي اغلب 
اين رساله ها همان طور كه اش��اره شد، شامل شرح 
حوادث تاريخي است كه بيشتر آنها نتيجه و محصول 
گفت وگو با عالقه مندان به مسائل تاريخي از اهالي 
قلم و جرايد است كه پيش تر در بعضي از مجله هاي 
هفتگي، ماهنامه، فصلنامه ي��ا روزنامه هاي يوميه و 

هفتگي به مناسبت هاي مختلف منتشر شده اند. 
آنچه هم اكنون در اختيار قرار مي گيرد، رساله شماره 
چهار از »حديث روزگار« اس��ت كه شامل خاطرات 
متفرق��ه اي درباره آي��ت اهلل س��يدمحمود طالقاني 
آماده چاپ و نشر شده است. اميد كه نشر رساله هاي 
ديگر درباره امام خميني، عالمه سيدمحمدحسين 
طباطبايي، آيت اهلل سيدعلي خامنه اي، شهيد دكتر 
سيدمحمد حسيني بهشتي و ديگران هم به زودي 

انجام مي پذيرد. 

حاشيه اي بر انتشار مجموعه خاطرات 
آيت اهلل سيدهادي خسروشاهي

ديد از نزديك!
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انگليسي ها كه عالقه  زيادي به جمع آوري اطالعات از 
روحيات و زندگي وليعهد داشتند، با بودن اين خانم در 
مقام سرپرستي محمدرضا در بهترين شرايط نبوده اند 
و از اين طريق استفاده نمي كرده اند؟ مسلماً خانم ارفع 

توسط انگليسي ها كاشته شده بود.« 
او در جايي ديگر مي نويسد:

»انگليسي ها سه ماه قبل از ورود محمدرضا به مدرسه 
له روزه  سوئيس، ارنست پرون را آنجا به عنوان مستخدم 
كاش��ته بودند. پرون توانس��ت عالقه  محمدرضا را 
به خود جلب كند. پ��س از رس��يدن محمدرضا به 
پادشاهي، پرون هميشه با محمدرضا بود. پرون علناً 
به س��فارتخانه هاي خارجي، به ويژه انگليس رفت و 

آمد مي كرد.« 
  تربيت انگليسي محمدرضا از بدو نوجواني

بي ترديد از بدو تشكيل سلطنت پهلوي، كارگزاران 
انگلستان نس��بت به تربيت ويژه جانشين رضاخان 
بي تف��اوت نبودند و آن را دنبال مي كردند. حس��ين 

فردوست در همين رابطه خبر مي دهد:
»پ��رون در صحبت هاي خصوصي ب��ا محمدرضا و 
نيز در صحبت هايي كه من حضور داشتم به وضوح 
نظرات انگليس��ي ها را مي گفت. او عموماً جزئيات را 
به من مي گفت تا به محمدرضا بگويم. مثاًل مي گفت: 
من به س��فارت مراجعه كردم و چنين نظراتي دارند 
كه بايد اجرا ش��ود. نظر آنها چنين است... اينها را به 
محمدرضا بگو. گاه كه نظرات سفارت از طريق پرون و 
با واسطه  من به محمدرضا گفته مي شد و پذيرش آن 
برايش ثقيل بود، در چنين مواردي يك حالت انفعال 
و تمكين در او مشاهده مي كردم. اين حالت انفعال تا 
رفتن محمدرضا از ايران در او وجود داش��ت. هرگاه 
محمدرضا مسئله اي را نمي پذيرفت، پرون آمرانه و با 
حالت تحكم به من مي گفت تا به او بگويم و جمالتي 
از اين قبيل را به كار مي برد:»من مي خواهم اين كار 
بشود!« پرون گاه حتي در حضور من نيز با محمدرضا 
با چنين لحن��ي صحبت مي كرد و اگ��ر او موردي را 
نمي پذيرفت، مي گفت:»بايد بكني، وگرنه نتايج آن را 
خواهي ديد. محمدرضا براي اينكه از شر پرون خالص 
شود يا براي اينكه توهين بيشتري نشنود مي پذيرفت 
و به  رغم اين توهين ها همواره در مقابل پرون حالت 

تسليم داشت.«
فردوست باز هم از دخالت هاي پرون مي گويد:

»دامنه  دستورات پرون همه  عرصه ها را فرا مي گرفت. 
اش��خاص مهمي كه در مراجع قضايي تحت تعقيب 
بودند، )در رده هاي وكيل ، وزير و امثالهم( گاه پرون 
خواستار راكد شدن و توقف پرونده هايشان مي شد. 
در انتصابات مداخل��ه  جدي داش��ت و كار به جايي 
كشيده بود كه ديگر براي عزل يا نصب يك مديركل 
به محمدرضا احتياج نداش��ت و رأساً انجام مي داد و 
تنها براي انتخاب وزرا يا تحميل نمايندگان مجلس 
به محمدرضا مراجعه مي كرد و تحقيقاً همه  نظراتش 

برآورده مي شد.« 
  پهلوي دوم وامدار چرچيل و استالين

اردشير زاهدي در رابطه با نفوذ قدرت هاي بيگانه در 
روي كار آمدن محمدرضا پهلوي مي گويد:

»اصوالً اگر انگلستان و امريكا نبودند، در همان شهريور 
س��ال1320 كه اعليحضرت رضاشاه از كشور تبعيد 
شدند، بساط س��لطنت پهلوي جمع آوري مي شد. 
همه مي دانند)و اسناد آن در وزارت  امورخارجه ايران 
امريكا، انگلستان و روسيه موجود است( كه در جريان 
كنفرانس تهران كه سران متفقين، يعني عاليجناب 
استالين، پرزيدنت روزولت و وينستون چرچيل گرد 
هم آمده بودند! اس��تالين قضيه  تشكيل جمهوري و 
حكومت مردمي را در ايران مطرح كرده و خواس��تار 
بركناري اعليحضرت ش��ده و گفته بودند كه صالح 
نيست سرنوشت يك ملت كهنس��ال به دست يك 
جوان بي تجربه سپرده ش��ود، اما چرچيل و روزولت 
جداً با نظر اس��تالين مخالفت كرده و خواستار بقاي 
سلطنت در خانواده  پهلوي و پادشاهي اعليحضرت 
محمدرضا شاه شده بودند و اگر پافشاري اين دو رهبر 
غربي نبود در همان شهريور1320 در ايران جمهوري 

اعالم مي شد.« 
و حسين فردوست در همين رابطه بيان مي كند:

»در آخرين روزهاي س��لطنت رضاخان، به دستور 
محمدرضا به سفارت انگليس رفتم و در آنجا با فردي 
به نام ترات كه رئيس اطالعات انگليس در ايران بود، 
مالقات كردم. ترات مقداري صحبت و خاطرنشان كرد: 
ما از درون كاخ محمدرضا اطالعات دقيق و مستندي 
داريم كه او دائماً به راديو آلمان گوش مي دهد و اوضاع 
جنگ  دوم جهاني را روي نقشه ها دنبال مي كند. او از 
طرفداري محمدرضا از آلماني ها اظهار ناراحتي كرد. 
پس از بازگشت، جريان را به محمدرضا گفتم. او شديداً 
جاخورد و پرسيد: انگليسي ها از كجا مي دانند كه من 
به راديو گوش مي دهم يا نقشه دارم و ادامه داد: فردا 
اول وقت با ترات تماس بگير و بگو محمدرضا نقشه ها 
را پاره كرده و به هيچ راديويي هم گوش نخواهد داد 
مگر راديوهايي كه ترات اجازه دهد. پس از انتقال اين 
پيام به ترات، او جواب داد بايد ببينيم آيا محمدرضا در 
بيانش صداقت دارد يا نه، چند روز بعد پس از مالقات 
مجدد با ترات، به من گفت: محمدرضا پيشنهادات 
ما را انجام داده و اين خوب است، اما روس ها مخالف 
سلطنت در ايران هستند و امريكايي ها هم بي تفاوتند 
و بايد براي حفظ س��لطنت در ايران با آنها صحبت 
كنيم. بعد از چند روز، ترات به من گفت: ما امريكايي ها 
را قانع كرديم كه با ادامه  س��لطنت پهلوي در ايران 
موافقت كنند و سرانجام در24 شهريور، ترات با عجله 
به من اعالم كرد كه محمدرضا بايد هر چه سريع تر به 

مجلس برود و سوگند بخورد.« 
باز در همين راستا اردشير زاهدي مي گويد:

»شاه شخصاً به بنده)اردشير زاهدي( فرمودند: خود ما 
هم از اولين روزهاي سلطنت در جهت منافع حياتي 

انگلستان متحدان آن حركت كرده ايم.« 
  پهلوي دوم و امتحان وابستگي به دوقلوهاي 

قدرت در دوره اول سلطنت 
در يك تقسيم بندي ساده، دوران سلطنت محمدرضا 

را به دو دوره مي توانيم تقسيم كنيم: دوره  اول، از روي 
كار آمدن محمدرضا تا سقوط مصدق؛ دوره  دوم، از 
كودتاي28 مرداد32 تا انقالب و سقوط محمدرضا. 

حسين  فردوست درباره  دوره  اول مي افزايد:
»به طور اجمال بايد بگويم ك��ه در دوره  اول افرادي 
كه به صدارت مي رسيدند، وابستگان انگليس بودند. 
محمدعلي فروغي فراماسون و مغز تفكر فراماسوني 
بود. پس از فروغي، علي س��هيلي نخس��ت وزير شد 
كه دست پرورده  انگليسي ها بود... احمد قوام، هم به 
سياست انگليس هم به سياست امريكا وابسته بود... 
عبدالحسين هژير دس��ت پرورده و فرد مورد اعتماد 
انگليسي ها بود كه از جواني مش��اغل مهم داشت... 
علي منصور از مأموران انگليس بود. پسرش حسنعلي 
منصور مانند پدر پ��رورش يافته  انگليس��ي ها بود، 
ولي از آن گروه بود كه به امريكا يي ها وصل ش��دند... 
شريف امامي در دوره هايي به صدارت رسيد كه نقش 
او هم مورد تمايل انگليس و هم امريكا بود و با هر دو 

سياست، روابط حسنه داشت.« 
حسين فردوست در جاي ديگري مي گويد:

»مس��ئله  آذربايجان، چه خروج ارتش س��رخ و چه 
حوادث بعدي و سقوط پيش��ه وري، محمدرضا را به 
ش��دت مرعوب امريكا كرد. او يك ب��ار به من گفت: 
اين امريكايي ها عجب قدرتمندن��د و واقعاً اتكاي بر 
آنها موجب ش��د كه آذربايجان از چنگ شوروي ها 
خالص ش��ود. در واقع اگر محمدرضا انگليسي ها را 
عامل به سلطنت رسيدنش مي دانست، امريكايي ها 
را ناجي آذربايجان محس��وب مي داشت و به همين 
دليل بود كه بعداً در سال1328 مسافرت رسمي اش 
به امريكا را به منظور تشكر از آنها در خصوص مسئله  
آذربايجان انج��ام داد. در واقع مي توان��م بگويم كه 
حوادث آذربايجان س��رآغازي شد كه محمدرضا به 
سوي قدرت قوي تر، يعني امريكا روي آورد هر چند 

روابط حسنه اش را با انگليس نيز حفظ كرد.«
  آناليز يك وابستگي در خاطرات نزديكان

رفتارهاي محمدرضا پهلوي در آغازين دوره سلطنت 
به گونه اي بود كه قدرت هاي بيگانه فهميدند مي توانند 
نفوذ زيادي روي محمدرضا پهلوي داش��ته باشند، 
تا جايي كه تيمس��ار طوفانيان در خاطرات خويش 

مي گويد:
»شاه ما را داخل آدم نمي دانست، ولي هر خارجي هر 

حرفي مي زد حرف او را قبول مي كرد.« 
علي  اميني هم در اين رابطه اشاره مي كند:

»شاه دل خوش��ي از هيچ كس نداش��ت و هميشه 
خارجي ها افرادي را به او تحمي��ل مي كردند، چون 
ش��اه چيزي نبود. رزم آرا )رئيس ستاد ارتش( و بعداً 
نخست وزير را هم امريكايي ها به او تحميل كردند.« 

 در اين رابطه اردشير زاهدي مي نويسد:
»جرالد دوهر كه مأمور عالي رتبه س��ي آي اي بود و 
در ايران تحت پوشش ديپلماتيك در سفارت امريكا 
خدمت مي كرد، جان ويلي، سفيركبير اياالت متحده 
را تحت  تأثير افكار خود قرار داد و نتيجه اين شد كه 
ويلي به اعليحضرت تكليف كرد تا رزم آرا را نخست وزير 

كند!«
با توجه به اين بي هويتي محمدرضا، ثريا اسفندياري 

همسر دوم شاه در خاطراتش مي نويسد:
»ديگر نمي توانس��تم مرد ضعيفي را ك��ه به هيئت 
او درآم��ده بود، تحمل كن��م. اين ش��اه را كه عرضه  
تصميم گيري نداشت، اين بازيچه  دست قدرت هاي 
بزرگ را، اين عروسك خيمه شب بازي را كه دائماً بين 

عقايد اين و توصيه هاي آن سرگردان بود!« 
طبيعي است كه موجودي چنين ضعيف توانايي حفظ 
سلطنت و حكومت خود را نداشته باشد و براي حفظ 
حكومتش، دست به دامان قدرت هاي خارجي شود. 

بنا به گفته  اردشير زاهدي:
»عمليات پيروزمندانه 28 م��رداد1332 يك اقدام 
مش��ترك بود و انگليس و امريكا در اين ماجرا كاماًل 

همكاري داشتند.« 
حسين فردوست در همين رابطه اضافه مي كند:

»عمليات سقوط مصدق كه با كودتاي28 مرداد1332 
با موفقيت اجرا شد، با برنامه ريزي مشترك انگليس 
و امريكا عملي ش��د و س��رآغاز ديكتاتوري 25 ساله  
محمدرضا گرديد. به اعتقاد من در كودتاي28 مرداد، 
نقش اصلي با انگليسي ها بود. سپهبد فضل اهلل زاهدي 
مأمور انگليسي ها بود، سرلشكر حسن اخوي)طراح 
كودت��ا( انگليس��ي و مغز متفك��ر گروه ارف��ع بود، 
رشيديان ها هم انگليسي بودند و باالخره انگليسي ها 
موفق شدند موافقت امريكا را با سقوط مصدق جلب 
كنند و روزولت)مقام سيا( براي حسن اجراي كودتا 

وارد تهران شد.« 
طبيعي اس��ت وقتي ش��اه حكومت خود را مديون 
قدرت هاي خارجي مي بيند، نخس��ت وزير را هم به 
دستور آنها منصوب مي كند. بشنويم از زبان فريدون 

هويدا:
»موق��ع ورود ش��اه ب��ه امري��كا در نوامب��ر1977، 
خبرنگار نيوزويك مصاحبه اي ب��ا او انجام داد و طي 
آن از شاه پرس��يد:دولت ايران دو هفته پيش اعالم 
داش��ت كه پرزيدنت كندي در سال1961 پرداخت 
مبلغ35 ميليون دالر كمك امريكا به ايران را منوط 
به انتصاب دكتر علي اميني به نخست وزيري كرده 
بود. آيا شما اين ادعاي دولت را تأييد مي كنيد؟شاه به 
خبرنگار پاسخ داد: البته يك مسئله  كهنه است ولي 

حقيقت دارد.« 
ملكه  پهلوي در همين رابطه مي گويد:

»امري��كا ب��راي دادن كمك هاي اقتصادي، ش��رط 
مي گذاشت كه بايد فالن شخص بشود رئيس سازمان 
برنامه و بودجه. اصاًل خدمت ش��ما ع��رض كنم كه 
اين س��ازمان برنامه و بودجه در ايران وجود نداشت 
و امريكايي ها آن را درس��ت كردند. مثاًل ارتش ايران 
احتياج به توپ و تانك داشت مي گفتند مي دهيم به 

شرط آنكه فالن كس بشود رئيس ستاد ارتش.« 
آنچه بدان اشارت رفت، تنها گوشه اي از بيگانه پرستي 
رژيمي است كه ساليان سال سرنوشت ملت بزرگ 

ايران را در دست داشته است. 


