
کوشش برای بازگشت نظام پادشاهی با کمک دولت های خارج: کارنامه چهل ساله رضا پهلوی

محمد سهیمی

 ساله آقای رضا پهلوی است. از۴۰هدف این مقاله، که حاصل یک پژوهش طوالنی مدت است، مروری بر کارنامه 

.این به بعد از ایشان در این نوشته بعنوان پهلوی سوم یاد خواهد شد

مقاله بر اساس ده ها سند و منبع معتبر نوشته شده است. نگارنده نشان می  دهد که پهلوی سوم، با وجود فقدان

صراحت، خواهان بازگشت نظام سلطنتی به ایران و در نتیجه به قدرت رسیدن خود بعنوان پادشاه است. منتها،

همانطور که مقاله نشان خواهد داد، چون پهلوی سوم دارای پایگاه اجتماعی مهمی  در میان هموطنان ما نیست، امید

.ایشان این است که با مداخله آمریکا و متحدان آن در منطقه، یعنی  عربستان سعودی و اسرائیل، به قدرت برسد

:به گمان نگارنده، مستقل از هر جنبه دیگری، پهلوی سوم به این سه دلیل قادر نخواهد بود که به سلطنت برسد

• اول، مطابق قانون اساسی  قبل از انقالب، که پهلوی سوم بدان استناد می  کند، او نمی تواند به پادشاهی در ایران برسد

چون شهروند آمریکا شده است. در عین حال مطابق همان قانون اساسی  فرزندان او هم که در خارج از ایران متولد

.شده اند قادر نخواهند بود پادشاه و یا ملکه ایران شوند

• دوم، در حال حاضر دولت آقای ترامپ سخت ترین تحریم های اقتصادی را به مردم و ایران تحمیل نموده است. این

تحریم ها قادر نخواهند بود که رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون کنند. در نتیجه تنها راه باقی  مانده حمله نظامی

است که حتی اگر موفقیت بار باشد، ایران را چنان ویران خواهد نمود که پادشاهی بر آن نه دلپذیر و نه ممکن خواهد

.بود

• سوم، همانطور که در این مقاله نشان داده خواهد شد، فدرالیسم بر اساس “ملت های ایرانی” − مفهومی  که جای بحث

زیاد دارد − مورد حمایت پهلوی سوم است. حمله نظامی به ایران، و اتحاد برخی  از گروه های سیاسی تجزیه طلب

در میان برخی  از اقوام ایرانی با آمریکا و متحدان بدین معنی  خواهد بود که در نهایت ایران، دستکم آنطور که از

.چند صد سال پیش شناخته شده است، باقی  نخواهد ماند که پهلوی سوم پادشاه آن باشد

مقدمه

 سال گذشته است. پژوهش الزم برای آماده کردن این۴۰این مقاله درباره کارنامه آقای رضا پهلوی در طول 

:گزارش به دو دلیل انجام شد

، مخالفت شدید آقای ترامپ با توافق هسته ای برجام که منجر به خروج غیر قانونی آمریکا از آن معاهده، واول

استعفای اعضای واقع بین دولت ایشان، نظیر آقایان رکس تیلرسون وزیر خارجه، جیمز متیس وزیر دفاع، و اچ ار

مکمستر مشاور امنیت ملی  آقای ترامپ، که همگی  مخالف خروج از برجام بودند، شد. این استعفا ها منجر به

https://www.radiozamaneh.com/453074


انتصاب چهره های افراطی ماورای راست نظیر آقای مایک پامپئو به سمت وزیر خارجه و جان بولتون به سمت

مشاور امور امنیت ملی  آقای ترامپ، و برقراری دوباره شدید ترین تحریم های اقتصادی علیه ایران و مردم آن شده

است، به طوری که بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت آقای ترامپ به دنبال سرنگونی جمهوری اسالمی است،

.هرچند که واشنگتن آنرا تکذیب می   کند

، که در ارتباط تنگاتنگ با اولی  است، چرخش صد و هشتاد درجه ای بخش فارسی  زبان دستگاه تبلیغاتیدلیل دوم

آمریکا، نظیر “صدای آمریکا” و “رادیو فردا” است. خانم ستاره درخشش مدیر برنامه های فارسی  صدای آمریکا با

، مدیر بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی  آمریکا درالیوت آبرامز و بولتون افراطی ترین سیاستمداران آمریکا، نظیر

 و همچنین یکی  از۱۹۸۰دولت آقای جرج بوش پسر و یکی  از چهره های اصلی  ماجرای ایران-کنترا در دهه 

، ومصاحبه کرد سرسخت ترین مخالفین برجام و حامیان اسرائیل مصاحبه نمود. خانم درخشش همچنین با پهلوی سوم

برنامه های دیگر صدای آمریکا نیز تبلیغ برای او را آغاز نمودند. از طرفی  دیگر، وبسایت های متعلق به دستگاه

تبلیغاتی فارسی  زبان آمریکا، مانند رادیو فردا و صدای آمریکا، نیز به تمجید از پهلوی سوم و خانواده او پرداختند،

منتشر و بعنوان مثال عکس های دختران او را برای نمایش “مدرن” بودن خانواده پهلوی سوم در وبسایت های خود

. این تحوالت باعث شد که، با وجود این که اینک دو البیگرمصاحبه نمود. رادیو فردا نیز با پهلوی سوممی کنند

طوالنی مدت فرقه مجاهدین، یعنی  بولتون و رودی جولیانی، در دولت آقای ترامپ حضور دارند، این تصور در

میان بخشی از هموطنان خارج از کشور، و حتی در میان فعاالن سیاسی، به وجود آید که “کاندیدای” آمریکا برای

جایگزینی جمهوری اسالمی پهلوی سوم است. مصاحبه های اختصاصی صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی،

ایران اینترنشنال، و دیگران با پهلوی سوم و فرح پهلوی این نکته را در ذهن ها می  نشاند که آنها دارای جایگاه

.ممتازی هستند و باید به چشم رهبری به آنان نگریست

به همین دلیل، حتی آن بخش از فعاالن سیاسی خارج از کشور که در گذشته دشمن خاندان پهلوی و سلطنت در ایران

بودند، به پهلوی سوم ظاهراً نزدیک شده ا ند، چون گمان می کنند که پنجره ای برای حدود دو سال برای سرنگونی

نظام والیت فقیه توسط آمریکا باز شده است و سقوط نظام را حتمی می دانند، و برای محکم کردن پای خود

ائتالف های گوناگون تشکیل داده اند و کنفرانس های مختلفی  برگزار نمودند، از جمله، بعنوان مثال، کنفرانس چند ماه

.پیش در لندن، که از پهلوی سوم نیز برای سخنرانی در آن دعوت کردند

در نتیجه به گمان نگارنده حال که همه فعاالن سیاسی سخت به جنب و جوش افتاده ا ند، بهتر است که نگاهی  به

 در آمریکا اقامت داشته است، انداخته شود تا مردم با این کارنامه آشنا شوند.۱۹۷۷کارنامه پهلوی سوم که از سال 

.هدف مقاله کنونی نگاهی  جامع به این کارنامه است

ولی  قبل از اینکه کارنامه پهلوی سوم مرور شود، یک نکته باید ذکر شود. پر واضح است که حق همه، از جمله

پهلوی سوم، است که فعال سیاسی باشند، با نظام والیت فقیه مبارزه کنند، و غیره. ولی  اگر کسی  سودای رهبری

دارد، حق مردم ایران، که در سخت ترین شرایط زندگی  می کنند و منابع اطالعاتی  دقیق ندارند، نیز هست که از

.گذشته مدعیان رهبری آگاه شوند. هدف این مقاله روشنگری است و بس
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از تولد تا ترک ایران

 است، از زمان خردسالی بعنوان فرزند و جانشین پدر خود در نهایت رفاه زیسته۱۳۳۹ آبان ۹پهلوی سوم که متولد 

است، به طوری که وقتی  فقط شش سال داشت کاخ اختصاصی خودرا داشت که همان کوشک احمد شاهی  در

و در عین او آموزش می داد مجموعه کاخ های نیاوران بود. در آنجا معلم فرانسوی او، مادمازل ژوئل فوبه، به

خردسالی چندین اجودان نیز داشت. پهلوی سوم دبستان و دبیرستان را در تهران گذراند و عضو تیم فوتبال دبیرستان

 بود و با۱۳۵۰خود نیز بود. آنطور که اولین دانشجوی دکتری نگارنده، که عضو تیم فوتبال دبیرستان خود در دهه 

[ گفت، »تیم مقابل حق نداشت دربرابر۱۹۸۶ ]۱۳۶۵تیم دبیرستان پهلوی سوم بازی می کرد، به نگارنده در سال 

.«بازی رضا پهلوی دفاع کند، و حتی گاهی  مواقع “اشتباهاً” توپ از دفاع به ایشان داده می شد که گل بزند

اخیراً، یکی  دیگر از هموطنان که از طرف “مدرسه ایران زمین، ” که در آن زمان با دبیرستان پهلوی سوم مسابقه

 گفته بود تائید۱۹۸۶فوتبال داشتند، در آن مسابقه حضور داشت، آنچه را که دانشجوی دکتری نگارنده در 

، »دو نفر بازیکن تیم ملی  ]فوتبال[ ایران جزو تیم رضا پهلوی بودند که کارشان فقط پاس دادن بهایشان نوشت نمود.

.«ایشان بود تا رضا پهلوی مثال ٔگل بزنند

اینگونه رفتار با پهلوی سوم تا زمانی  که محمد رضا شاه در قدرت بود ادامه داشت. بعنوان مثال، امیر اسد هللا علم

 می نویسد، »در مورد۸۳وزیر دربار شاه و احتماال نزدیکترین شخص به او در جلد چهارم خاطرات خود در صفحه 

پرواز واالحضرت همایونی ]پهلوی سوم[؛ من عرض کردم مثل این که فرمودید سر و صدایی نشود، به این جهت

من هم عریضه تبریکی که به واالحضرت عرض کردم نمی فرستم. فرمودند برعکس بفرستید، خود روزنامه ها

چیزی ننوشتند. به این جاکش ها ]روزنامه نگاران[ بگو، پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاقوکشی هم کمتر

است که هیچ نمی نویسید؟ نمی خواهیم فشار بیاوریم، باالخره حیای گربه کجاست؟« ظاهرا شاه ناراحت بود که چرا

.مطبوعات تحت کنترل خود او اولین پرواز پسر ارشد او را با آب و تاب گزارش نداده و تحسین نکرده بودند

تحصیالت

پهلوی سوم بعد از دریافت دیپلم خود از دبیرستان و همچنین آموزش های مقدماتی در پایگاه هوایی وحدتی در

[ به آمریکا رفت تا در زمینه خلبانی هواپیمای جنگنده آموزش ببیند. او در ابتدا یک۱۹۷۷ ]۱۳۵۶دزفول، در سال 

سال در کالج ویلیامز در ویلیامزتاون در ایالت ماساچوستز بود، و بعد به پایگاه هوایی ریس در شهر البک تکزاس

. دریافت کرد۱۹۷۹رفت و گواهینامه آموزش خلبانی را در ماه مارس 

درباره تحصیالت دانشگاهی پهلوی سوم، گفته می شود که او مدرک کارشناسی، یا لیسانس، در رشته علوم سیاسی را

 دریافت نموده است، ولی  چگونگی  دریافت این۱۹۸۵از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در شهر لوس آنجلس در سال 

مدرک تحصیلی  دستکم بر این نگارنده روشن نیست. در ابتدا گفته می شد که او در دانشگاه حضور پیدا کرد و

که پهلوی سوم لیسانس بعد گفته شد تحصیل نمود. هیچ مدرکی از حضور رضا پهلوی در این دانشگاه وجود ندارد.

خودرا از طریق مکاتبه ای دریافت نمود. تا جایی  که نگارنده آگاه است دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هیچگاه چنین

برنامه ای برای دوره لیسانس نداشته است، و اصوالً بر طبق قوانین این دانشگاه دانشجو باید در دو سال پایانی دوره

از طریق لیسانس در دانشگاه حضور داشته باشد. در حال حاضر دانشجویان واجد شرایط قادرند که از این دانشگاه
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یعنی  بدون حضور در دانشگاه، مدرک تحصیلی  دریافت کنند ]تمامی کالس ها ضبط می شوند که Online ،اینترنت

دانشجو قادر است آنها را از هر جایی  تماشا کند[ ولی ، اوال، این دوره ها برای فوق لیسانس، یا کارشناسی ارشد است

.و، ثانیا، حتی حاال هم برای علوم سیاسی چنین برنامه اینترنتی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی وجود ندارد

 دولت محمد رضا شاه هفت میلیون دالر به دانشگاه کالیفرنیای۱۹۷۳یک نکته باید در اینجا ذکر شود. در سال 

 میلیون۴۰به   معادل چیزی نزدیک۱۹۷۳ میلیون دالر در سال ۷جنوبی هدیه داد. خوانندگان گرامی  توجه کنند که 

در حال حاضر است که یکی  از بزرگترین هدایا به یک دانشگاه محسوب می شود. بر طبق توافق با دولت ایران دالر

در آن زمان این دانشگاه “کرسی استادی آریامهر در مهندسی  نفت” را تاسیس نمود که به استادان ممتاز آن رشته

تعلق بگیرد. همچنین هر سال تعدادی دانشجوی ایرانی این رشته به این دانشگاه می   آمدند تا در دوره کارشناسی ارشد

 میلیون دالر تامین می شد. بعد از انقالب ایران۷مهندسی  نفت تحصیل کنند و هزینه ثبت نام آن از محل درامد آن 

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نام آن کرسی استادی را به “کرسی استادی شرکت ملی  نفت ایران در مهندسی  نفت” تغییر

داد، در حالی که هیچگونه رابطه ای بین دانشگاه و شرکت ملی  نفت ایران وجود نداشت و ندارد، و اصوال به دلیل

 از دانشگاه۱۹۸۰تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشور نمی تواند وجود داشته باشد. شرکت ملی  نفت هم در دهه 

کالیفرنیای جنوبی خواست که پول را به ایران پس دهد، ولی  موفق به استرداد آن نشد. از زمان تاسیس این کرسی

.استادی چهار استاد امریکایی به ترتیب صاحب آن شدند

فوت محمد رضا شاه و اعالم پادشاهی پهلوی سوم

 سالگی رسیده بود،۲۰ آبان همان سال، زمانی  که به ۹ در قاهره درگذشت. در ۱۳۵۹ مرداد ۵محمد رضا شاه در 

“قلمداد نمود. در وظیفه خودپهلوی سوم در کاخ کوبه در قاهره خودرا شاه ایران اعالم کرد، و حتی این اعالم را”

، »این مراسم ]مراسم اعالمبه ایشان گفت مصاحبه ای با یک روزنامه نگار آلمانی، خانم اندریا کالدیا هافمن،

[ برگزار شد. طبق قانون اساسی  ]لغو شده مشروطه[۱۳۵۹پادشاهی پهلوی سوم[ در بیستمین زادروز من ]در آبان 

ما ]که محمد رضا شاه با دیکتاتوری خود آنرا تبدیل به یک کاغذ بی  ارزش کرده بود[ می بایستی به این سن رسیده

باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد می بایست در مجلس ایران ]که دیگر وجود نداشت[ هم سوگند پادشاهی یاد می  کردم.

«.بنا بر این می توان گفت که بنا به قانون شاه ایرانم

و مستندی به پهلوی سوم دادند: »بنا بر کدام دکتر محمد امینی پاسخ بسیار زیبا این ادعا هیچگونه اساسی  ندارد، و

قانون؟ قانون اساسی  مشروطه ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند؟ در کجای آن

قانون اساسی  آمده است که می توان در مراسمی در یک کشور خارجی  شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال

یاری نمود “بعد می بایست در مجلس ایران هم سوگند” خورد؟ مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، و در آینده

هم، دستکم بر پایه قوانین یکصد سال پیش، در میان نخواهد بود؟ اصل سی  و نهم متمم قانون اساسی  چنین است:

“هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی  حاضر شود

وبا حضور اعضای مجلس شورای ملی  و مجلس سنا و هیأت وزرا به قرار زیر سوگند یاد کند.” آقای رضا پهلوی

بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی  مشروطه به یکباره به این اندیشه افتاده اند که “بنا بر قانون شاه

ایرانم”؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان ]مجلس[ از واکنش

https://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/142507.php
https://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/cyrus-reza-pahlevi-im-focus-interview-ob-ich-die-krone-tragen-werde-haengt-vom-willen-des-volkes-ab_aid_764055.html
https://web.archive.org/web/20131002074848/http:/www.rezapahlavi.org/details_article.php?article=462
http://www.in2013dollars.com/1973-dollars-in-2018
http://www.in2013dollars.com/1973-dollars-in-2018
http://www.in2013dollars.com/1973-dollars-in-2018
http://www.in2013dollars.com/1973-dollars-in-2018
http://www.in2013dollars.com/1973-dollars-in-2018
https://online.usc.edu/programs/


حضرت اشرف، رئیس الوزرا ]پدر بزرگ پهلوی سوم[، قانونی بوده باشد، که به باور من ]محمد امینی[ بوده، چرا

«رای میلیون ها مردم به پایان پادشاهی قانونی نیست؟

نکته مهم دیگر این است که محمد رضا شاه دارای وصیت نامه سیاسی نبود که در آن صریحا گفته شده باشد که

رضا پهلوی باید جانشین او شود، و حتی برخی  از اقوام همسر ایشان گفته اند که محمد رضا شاه برادر جوان پهلوی

سوم، یعنی  مرحوم علیرضا پهلوی را ترجیح می داد که معتقد بود دارای هوش و ذکاوت بیشتری از پهلوی سوم

، پهلوی سوم فقط به هنر لطیفه گفتن و ادای دیگران را دراوردنختم مرحوم برادر خود است]اگرچه در مراسم

( می نویسد، » شاه به دالیلی۵۴۱)صفحه  کتاب خود “شاه” برادر خود اشاره نمود[. آنطور که دکتر عباس میالنی در

که هرگز روشن نشد، وصیت نامه سیاسی ای از خود بجا نگذاشت. پس از مرگ شاه ملکه بر آن شد که وصیت

نامه ای بجا ولی به نام شاه تدوین کند. می  گفت، »از آنجا که در واپسین روزهای زندگی اش همواره در کنار او بودم

و از کنه افکارش خبردار بودم وظیفه خود دانسته که وصیت نامه ای برای او و بجای او تدوین کنم. « البته این

توضیح اجمالی ولی به غایت مهم در زیرنویسی در واپسین خاطرات ملکه آمده و اگر کسی به نص ظریف عبارات

توجه نکند در نمی یابد که آنچه به عنوان وصیت سیاسی شاه شهرت گرفته در واقع برساخته ذهن ملکه و قلم تنی از

نزدیکان او بود. برخی از نزدیکان شاه، به ویژه اردشیر زاهدی، مخالف تهیه چنین متنی بودند. می  گفتند، نباید، به

جای شاه متنی چنین مهم تدوین و به مردم ارائه کرد. در هر حال، در واپسین عبارات متن آمده بود که »ولیعهد

«.جوان را به خدا و به ملت بزرگ ایران می  سپرد

و طرح کودتا با کمک اسرائیل و عربستان ”رادیو نجات ایران: “۱۹۸۰ دهه

 دکتر علی ۱۳۵۸، پهلوی سوم فعالیت های سیاسی خودرا آغاز نمود. در آبان ۱۳۵۹بعد از اعالم پادشاهی خود در 

. این “جبهه” در آغاز قرار بود که دربرگیرنده همه نیروهای اپوزیسیونرا تشکیل داد امینی “جبهه نجات ملی ”

 این “جبهه” یک رادیو۱۳۶۱جمهوری اسالمی باشد، ولی  به تدریج در خدمت هواداران سلطنت درآمد. در مهر ماه 

نیز در قاهره به نام “رادیو نجات ایران” با کمک آمریکا و رژیم انور سادات رئیس جمهور وقت مصر راه اندازی

پس ازکرد که روزانه چهار ساعت برنامه های فارسی  در مخالفت با جمهوری اسالمی پخش می کرد. در کتاب “

” آقای احمد علی  مسعود انصاری، پسر خاله خانم فرح پهلویسقوط: سرگذشت خاندان پهلوی در دوران اوارگی

هم خوانی داشت،“[”جبهه نجات ملی  ] با می نویسد، » فعالیت های شاپور بختیار که مدعی مشروطه سلطنتی بود هم

لذا بختیار هم بیشترین مراوده را با این مجموعه داشت… قرار بود که فرح [پهلوی ]از پنج میلیون دالری که از

اشرف [پهلوی ]گرفته بود، بیشترین هزینه رادیو نجات را تأمین کند که به دالیلی که نمی دانم چنین نکرد. بعد قرار

شد رضا[پهلوی ]ماهی صدهزار دالر را از طریق کامبیز آتابای که مسئولیت آن را داشت به رادیو بدهد… چند

ماهی از جانب رضا[پهلوی ]به این رادیو پول می دادم تا آنکه از فعالیت رادیو و نحوه ی خرج پول نزد

رضا [پهلوی ] شکایت شد و پس از مدتی کمک شاهزاده به آن قطع شد.« هم آقای انصاری در کتاب خود و هم

 هزار دالر از سازمان سیا پول دریافت می نموده است که۱۸۰منابع دیگر گزارش دادند که “جبهه نجات ملی ” ماهی  

.بر سر تقسیم آن بسیار دعوا بوده است

https://www.sheypoor.com/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-20462049.html
https://www.sheypoor.com/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-20462049.html
https://www.sheypoor.com/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-20462049.html
https://www.sheypoor.com/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-20462049.html
https://www.sheypoor.com/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-20462049.html
https://www.csmonitor.com/1986/0703/oiran2.html/(page)/2
https://www.amazon.com/Shah-Abbas-Milani/dp/0230340385
https://www.youtube.com/watch?v=ggD6ui3W0wQ


” دیپلمات اسراییلی آقای سموئل سگفمثلث ایرانی: داستان ناگفته نقش اسرائیل در ماجرای ایران-کنترادر کتاب “

 اریل شارون وزیر دفاع وقت اسرائیل طرحی را مورد حمایت قرار داد که بر طبق۱۹۸۲می نویسد که در سال 

قرار بود آن در ایران کودتا شود، و نیروهای آموزش دیده به داخل ایران روند تا جمهوری اسالمی را سرنگون

کنند. بر طبق این طرح که توسط ویلیام کیسی مدیر وقت سازمان سیا نیز تصویب شده بود، میلیون ها دالر اسلحه در

اختیار کودتا گران قرار می گرفت. طرح در اصل توسط یاکف نیمرودی، وابسته نظامی اسرائیل در تهران قبل از

انقالب پیشنهاد شده بود، که بعد از بازنشستگی از ارتش اسرائیل دالل اسلحه شده بود. بر طبق این کتاب )صفحه های

، پهلوی سوم به نیمرودی تلفن می  کند و از اوروزنامه لوس آنجلس تایمز ۱۹۸۸( و همچنین گزارش سال ۱۱ تا ۶

دعوت می  کند که به مراکش برود، جایی  که در آن زمان خاندان پهلوی زندگی  می کرد. نیمرودی نیز به همراه ادالف

شوییمر بازرگان اسراییلی به مراکش می رود، و در آنجا مورد استقبال سپهبد سعید رضوانی، که با ارتشبد بهرام

اریانا “ارتش ازادیبخش ایران” را در خارج تشکیل داده بود، و یک نماینده سازمان اطالعاتی  مراکش قرار می  گیرد.

، نیمرودی و شوییمر سه روز در مراکش اقامتروزنامه لوس آنجلس تایمز بر طبق کتاب آقای سگو و گزارش

داشته و در طول آن سه بار با پهلوی سوم و مشاوران او، از جمله سپهبد رضوانی، ارتشبد فریدون جم، و سرهنگ

.)محمد رضا؟( اویسی فرزند ارتشبد غالمعلی اویسی دیدار نمودند که در طول این دیدار ها طرح کودتا ریخته شد

 در کنسولگری عربستان سعودی در۲۰۱۸نیمرودی سپس با عدنان خاشقجی )عموی جمال خاشقجی که در سال 

استانبول ترکیه به دستور محمد بن سلمان قطه قطعه شد(، که او هم دالل اسلحه بود و با منوچهر قربانیفر دالل

اسلحه ایرانی روابط نزدیک داشت، مالقات می  کند. خاشقجی قول می دهد که حمایت مالی  خاندان سلطنتی عربستان

را نیز برای آن کودتا بدست آورد و بدست آورد. سلطان فهد پادشاه وقت عربستان که روابط نزدیکی  با خاشقجی

داشت قول داد که هزینه عملیات را فراهم کند. خاشقجی با شارون نیز مالقات می  کند. اگرچه شارون در ابتدا مردد

بود که این طرح موفق خواهد بود، ولی  در نهایت قبول کرد که به کودتاچی ها اسلحه دهد. جعفر نمیری، رئیس

جمهوری وقت سودان نیز قبول کرده بود که با دریافت میلیون ها دالر اجازه دهد تا نیروهای الزم برای کودتا و

سپس هجوم به ایران در آنجا آموزش ببینند. همچنین قرار بود که دولت انور سادات مصر آنتن و تبلیغات را تامین

.کند، و اسرائیل عالوه بر اسلحه اطالعات استراتژیک و جاسوسی را تامین کند

 به لبنان هجوم برد و۱۹۸۲کودتاهیچگاه به مرحله اجرا نرسید. دلیل آن این بود که اسرائیل با فرماندهی شارون در 

 در حالیکه اردوگاه های فلسطینیان در آنجا در محاصره اسرائیل بودند،۱۹۸۲تا بیروت پیش رفت. در سپتامبر 

نیروهای فاشیستی فاالنژ لبنان که متحد اسرائیل بودند به اردوگاه های صبرا و شتیال رفتند، و تعداد زیادی از

کودکان، نوجوانان، زنان و پیرمردان را کشتار کردند. مدتی  کوتاه بعد از آن کشتار شارون طرح کودتا را تصویب

کرد، ولی  بعد به دلیل مسئولیت خود در قبال کشتار فلسطینیان مجبور به استعفا شد. جانشین او، موشه ارنز، موافق

.آن طرح نبود، و در نتیجه آن طرح اجرا نشد

این نکته باید یادآوری شود که “ارتش ازادیبخش ایران” که توسط ارتشبد اریانا، ارتشبد اویسی، سپهبد رضوانی، و

دیگران سازماندهی داده شده بود و در ترکیه مستقر بود، از طرف سازمان سیا و دیگر سازمان های جاسوسی

http://articles.latimes.com/1988-10-28/news/mn-352_1_controversial-sharon
http://articles.latimes.com/1988-10-28/news/mn-352_1_controversial-sharon
https://www.amazon.com/Iranian-Triangle-Israels-Iran-Contra-English/dp/0029283418


. این فرماندهان ارتش محمد رضا شاه همگی  به پهلوی سوم وفادار بودند و هدفمورد حمایت قرار گرفته بود غرب

.آنها احیای سلطنت و به قدرت رساندن پهلوی سوم بود

رابطه با سازمان سیا و پنتاگون

”من و خاندان پهلویبر طبق گفته آقای احمد علی  مسعود انصاری پسر خاله خانم فرح پهلوی در کتاب های”

،۱۹۸۸ تا اواخر۱۹۸۴(، از ۱۲۳ و۱۲۲( و “ناگفته هایی  از تاریخ معاصر” )صفحه های ۲۲۴ و ۲۲۳)صفحه های 

 هزار دالر در اختیار پهلوی سوم قرار۱۵۰در دوران ریاست جمهوری آقای رانالد ریگان، سازمان سیا ماهی  

می داد. یکی  از مشاوران پهلوی سوم آقای شهریار آهی بود که اکنون نیز در اپوزیسیون سلطنت طلب بسیار فعال

 به بعد(، »شهریار آهی در آن زمان دائما به من۱۰:۳۰)از دقیقه  در مصاحبه ای گفتند است. آقای انصاری اخیراً

می   گفت که من ]آهی[ مامور سیا هستم.« چون آقای انصاری با گرفتن پول از سازمان سیا مخالف بودند، آهی حسابی 

 به آن۵۰۰۰۰افتتاح می  کند، و آقای انصاری هر سه ماه یکبار  Swiss-Kredit در FED ۱۰۴۷۵۹۰۲۱ به شماره

حساب پول می ریختند تا حقوق تعدادی از کارمندان پهلوی سوم از آن پرداخت شود، به طوری که بتوانند ادعا کنند

.که آنها حقوق خودرا از پهلوی سوم دریافت می کردند، نه سازمان سیا

، چگونگی  مالقات پهلوی سوم با ویلیام۱۳۹۷در سال  و دیگری ۱۳۹۱در سال  آقای انصاری در دو مصاحبه، یکی 

کیسی، مدیر وقت سازمان سیا، که منجر به پرداخت آن مبلغ ماهانه شد، را توصیف نمودند که با یکدیگر تطابق

چنین گفتند ۱۳۹۷کامل دارد. ایشان در مصاحبه  :

«  میالدی که رضا پهلوی در مراکش بود، تعدادی از آشنایان سعی در آوردن و معرفی۱۹۸۳ و ۱۹۸۲در سال های 

ماموران سازمان سیا و مالقات ایشان با او داشتند و حتی رقابت شدیدی میان ایشان در این مورد درگرفته بود. من

به رضا پهلوی پیشنهاد کردم که باید از این بازی خارج شود و شأن خود را حفظ کند، و اگر عالقه ای به دیدن فردی

از سازمان سیا را دارد بهتر است با رییس این سازمان آقای ویلیام کیسی مالقات کند. او قبول کرد. من این موضوع

را با دکتر غالمحسین کاظمیان که مسئول کارهای سیاسی او در آمریکا بود مطرح کردم. وی دوستی به نام آقای

که دیپلمات بودند داشت که از دوستان نزدیک آقای ریگان رییس جمهوری وقت Marion Smoak مرین اسموک

 به آمریکا، آقای اسموک ناهاری در کلوب۱۹۸۳آمریکا و اطرافیان ایشان بود. در سفر رضا پهلوی در سال 

Chevy Chase درایالت مریلند آمریکا ترتیب داد که درآن، آقایان کیسی، مایکل دیور[ معاون رئیس کارکنان کاخ

 تا۱۹۷۳ و سفیر آمریکا در ایران از ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۶سفید در آن زمان ]، دیک[ ریچارد]هلمز[مدیر سازمان سیا از 

و عده ای دیگر از جانب آمریکایی ها، و همچنین من، آقایان دکتر غالمحسین کاظمیان، احمد اویسی، و] ۱۹۷۶

شهریار آهی حضور داشتند. بعد از آن ناهار، مالقات های دیگری نیز میان آقایان رضا پهلوی و ویلیام کیسی در

۱۵۰ آقای پهلوی به من گفت که آقای کیسی پیشنهاد پرداخت ماهی ۱۹۸۴خانه ی آقای اسموک انجام گرفت. در سال 

هزار دالر را به ایشان کرده است. من با اصل پول گرفتن ایشان از سازمان سیا مخالفت، و به ایشان گوشزد کردم

 مرداد، مورد انتقاد مردم ایران بوده است؛ و پیشنهاد من۲۸که پدرش تا روز فوت به دلیل نقش خارجی در واقعه ی 

برای انجام مالقات با رییس سیا برای این نبود که از این سازمان پول بگیرد، بلکه هدف در مرحله ی اول خالص

شدن از فشار اطرافیان رضا پهلوی، برای آوردن افراد مختلف این سازمان به داخل تشکیالت ایشان بود؛ و دوم

http://www.ensafnews.com/106989/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
http://www.ensafnews.com/106989/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
http://www.ensafnews.com/106989/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
https://www.youtube.com/watch?v=KPtLP3cMc1E
https://www.youtube.com/watch?v=_VtOVqq0J-g&feature=share&fbclid=IwAR1xZG1RkFyL2HTvlr4xrPsdzsYmKuZcSmdfzLzW2EdtvC6-lhrDAxSL-cM
https://www.goodreads.com/book/show/3170254
https://www.nytimes.com/1982/03/07/world/us-said-to-aid-iranian-exiles-in-combat-and-political-units.html


اینکه فکر می  کردم اگر او عالقه به داشتن رابطه با این سازمان دارد، این رابطه باید مطابق شأن او و تنها در حد

مشورتی باشد.آقای رضا پهلوی استدالل مرا قبول نکرد. من نیز با اینکه در آن زمان هم مسئول امور مالی شخصی

او بودم و هم مسایل مالی فعالیت های سیاسی او را سرپرستی می  کردم، از گرفتن آن پول اجتناب کردم. بنابراین

 ادامه۱۹۸۸مسئولیت گرفتن این پول به آقای شهریار آهی واگذار شد و تا جایی که می  دانم پرداخت آن تا سال 

«.داشت

” که در حقیقت دنباله کتاب “من و خاندان پهلوی” است، توضیحمن و رضاآقای انصاری در فصل سوم کتاب خود، “

هزار دالر در ماهی  که سازمان سیا پرداخت می کرد به حسابی  به نام پهلوی سوم ریخته می شد. بر۱۵۰می دهند که 

 دالر به پرویز ثابتی، “مقام امنیتی” زمان محمد رضا شاه و مدیر شکنجه گران۵۰۰۰۰طبق توافق باید ماهی  

ساواک، پرداخت میشد. در همان فصل آقای انصاری اسامی دیگر نزدیکان پهلوی سوم، از قبیل آهی، محمود

فروغی، علی  حیدر شهبازی، سیروس پرتوی، و دیگران را که همگی  از همان حساب پهلوی سوم حقوق دریافت

می کردند ذکر می کند. چون حساب به نام پهلوی سوم بود، این افراد می توانستند ادعا کنند که حقوق خودرا از او

.دریافت می کردند

در باره رابطه سازمان سیا با سلطنت طلبان، و همچنین خود پهلوی سوم، منابع معتبر امریکایی نیز وجود دارند.

کتاب خود ۲۴۷آقای اندرو فریدمن در صفحه  ، Cover Capital می نویسد که مشاور مالی  رضا پهلوی دریافت

هزار دالر در ماه ]از سازمان سیا[ را تائید کرده است. آقای فریدمن همچنین می نویسند که اصوال »یک دلیل۱۵۰

[ را در۱۹۸۰مهم که پهلوی جوان منزل خود ]در دهه   Great Falls  ۱۰در آیالت ویرجینیا ساخت این بود که فقط

دقیقه از لنگلی ]در ویرجینیا، جایی  که مقر سیا است[ فاصله داشت، و در آن زمان او حقوق ماهانه از سیا می گرفت.

بعد از یک مالقات با بیل ]ویلیام[ کیسی ]مدیروقت سازمان سیا[ در مراکش همکاری که رضا پهلوی آنرا “همکاری

«.دوطرفه اطالعاتی …برای سود دو طرف” نامید آغاز شد

، آقای باب ودوارد روزنامه نگار مشهور روزنامه واشنگتن پست )که به همراه آقای کارل۱۹۸۶ نوامبر ۱۹در 

راجع به آقای کتاب اخیر ایشان برنستین کاشف واقعه واترگیت بود که باعث سقوط آقای ریچارد نیکسون شد، و

 میلیون دالر به گروه های تبعیدی۶: »نزدیک به روزنامه چنین نوشت ترامپ بسیار سر و صدا کرد( در آن

]سلطنتی[ پول داده شد که هزینه یک ایستگاه رادیو ضد خمینی در قاهره بود ]مدیر سلطنت طلب آن ایستگاه رادیو

دکتر منوچهر گنجی، یکی  از وزرای دولت شاه بود؛ او حال بازنشسته شده است[، و همچنین یک دستگاه مینیاتوری

[ پهلوی سوم از آن استفاده نمود و پیامی به۱۹۸۶پخش تلویزیونی به آنها داده شد که دوماه قبل ]یعنی  در سپتامبر 

 روزنامه لوس انجلس۱۹۸۶ نوامبر ۱۹داخل ایران فرستاد که در آن گفت که ]به ایران[ باز خواهد گشت.« در 

موضوع منتشر نمود تایمز نیز گزارشی درباره این .

گزارش آقای ودوارد در “گزارش کمیسیون تاور” که برای بررسی  ماجرای ایران-کنترا به ریاست سناتور جان تاور

. بر طبق این گزارش سازمان سیا برنامه های داخلی  تلویزیون ایران را مختل نمود تانیز تائید شد تشکیل شده بود

(۱۹۸۶ سپتامبر ۵ )۱۳۶۵ شهریور ۱۴ شب جمعه ۹پهلوی سوم بتواند پیام خودرا قرائت کند. این اتفاق در ساعت 

https://archive.org/details/towercommission00unit
http://articles.latimes.com/1986-11-19/news/mn-4323_1_iranian-exile
http://articles.latimes.com/1986-11-19/news/mn-4323_1_iranian-exile
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/11/19/cia-curried-favor-with-khomeini-exiles/9cc0073c-0522-44e8-9eb8-a0bd6bd708d1/?fbclid=IwAR37-5mT_Ok156lRpeqs-f4yuko7NDFLHNuV95ifUPJZx426l1btW4ZFBV0&utm_term=.446e45f01805
https://www.amazon.com/Fear-Trump-White-Bob-Woodward/dp/1501175513
https://www.ucpress.edu/book/9780520274655/covert-capital
https://www.ucpress.edu/book/9780520274655/covert-capital
http://vista.ir/article/584773


 تلویزیون در ایران توسط سازمان سیا مختل شد تا پهلوی سوم بتواند۲ و ۱روی داد. ناگهان برنامه های کانال های 

. دقهقه ای خودرا به داخل ایران بفرستد۱۱پیام 

 حتی خود پهلوی سوم انکار نکرد که برخی  از کمک هایی  که به او برای فعالیت هایش داده می شود،۱۹۸۹در سال 

ممکن است بطور غیر مستقیم از دولت آمریکا و سازمان سیا باشد. وقتی  از او درباره این موضوع سوال شد، در

: »ممکن است گروه های مختلف سیاسی ]اپوزیسیون درچنین گفت  مصاحبه ای با روزنامه لوس آنجلس تایمز،

غرب[ که در صحنه حضور دارند [ و از او حمایت می کنند] ارتباط ها و تماس هایی  با دولت های مختلف جهان داشته

باشند، که مسلما آمریکا در میان آنها است.« وقتی  از سازمان سیا درباره این موضوع سوال شد، سخنگوی آن پاسخ

«.داد، »ما اینگونه موضوع ها درباره امور اطالعاتی  را نه تکذیب می  کنیم و نه تأیید

۱۹۸۰: »برای چند سال در دهه چنین نوشت  خانم کانی براک در مجله معتبر “نیویورکر”۲۰۰۶ ماه مارس ۶در 

«.پهلوی ]سوم[ از سیا پول می گرفت که با ماجرای ایران-کنترا قطع شد

دریافت کمک از عربستان سعودی

 عربستان۱۹۸۱ و ۱۹۸۰ کتاب “من و خاندان پهلوی” آقای انصاری ذکر می کند که در سالهای ۱۵۹در صفحه 

سعودی مبلغ هفت میلیون دالر به پهلوی سوم کمک مالی  نمود. آقای انصاری همچنین ذکر می کند که عربستان نیز

 به پهلوی سوم پرداخت نمود. در مقاله خانم کانی براک در مجله نیویورکر که۱۹۸۶ هزار دالر در سال ۱۰۰مبلغ 

در باال ذکر شد آقای فریدون هویدا، برادر مرحوم امیر عباس هویدا و سفیر محمد رضا شاه در سازمان ملل، به خانم

براک می  گوید که اطالع دارد که پهلوی سوم »در مالقات هایی  که با امیر کویت، امیر بحرین، پادشاه مراکش، و

خاندان سعودی داشته از آنها تقاضای کمک مالی  نمود و مبالغی نیز دریافت نمود«، نکته ای که با آنچه که آقای

.انصاری در کتاب خود نوشته  است، تطابق دارد

انعکاس  نیز بار دیگر۲۰۱۸اعالم دریافت کمک مالی  از سازمان سیا و عربستان توسط آقای انصاری در سال 

.داشت

۱۹۹۰ دهه

 دهه خوبی  برای پهلوی سوم نبود، و فعالیت های ایشان بسیار کم شد. دالیل زیادی برای کم شدن فعالیت ها۱۹۹۰دهه 

وجود داشت. جنگ با عراق بدون سرنگونی جمهوری اسالمی خاتمه یافته بود. اگر امیدی هم به عراق بود، با هجوم

 و سپس شکست سنگین و اخراج آن از آن کشور توسط آمریکا و متحدان در آغاز سال۱۹۹۰آن به کویت در سال 

، رژیم صدام حسین به شدت محدود شد و عراق تحت شدید ترین تحریم های اقتصادی قرار گرفت. بسیاری از۱۹۹۱

 یا از۱۹۹۰ هنوز امید به سرنگونی جمهوری اسالمی داشتند در دهه ۱۹۸۰افسران ارتش شاهنشاهی که در دهه 

.دنیا رفتند، و یا خیلی  کهنسال شده بودند

؛ پیروزی اصالح طلبان در۱۹۹۷در عین حال پیروزی آقای سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

، و رسانه های نسبتا آزاد سه۲۰۰۰ و در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۹۹۸انتخابات دوره اول شورا های شهر در 

سال اول ریاست جمهوری آقای خاتمی این امید را در ایران به وجود آورده بود که نظام سیاسی به طرف اصالحات

https://features.kodoom.com/en/iran-politics/former-confidant-claims-reza-pahlavi-was-funded-by-saudi-arabia-and-cia/v/6472/
https://features.kodoom.com/en/iran-politics/former-confidant-claims-reza-pahlavi-was-funded-by-saudi-arabia-and-cia/v/6472/
https://www.newyorker.com/magazine/2006/03/06/exiles-6?fbclid=IwAR2hGKQwC1hTEiwsnfIrqvzIR_c1D7wwXUgWd_ET12VZy1cZLVPaENKYzAc
http://articles.latimes.com/1989-02-09/news/mn-3032_1_reza-pahlavi


عمیق پیش خواهد رفت، و در نتیجه در آن زمان جایی  برای اپوزیسیون سرنگونی طلب خارج از کشور، و شخص

.پهلوی سوم وجود نداشت

تا جنبش سبز ۲۰۰۰ از سال

۲۰۰۰ برای جاه طلبی های پهلوی سوم دهه ناامید کننده ای بود، آغاز هزاره سوم در سال ۱۹۹۰هر چه سالهای دهه 

.برای پهلوی سوم امیدوار کننده می   آمد

هجوم آمریکا به عراق و امید به سرنگونی جمهوری اسالمی

 آقای ضیا آتابای که در دوران قبل از انقالب خواننده نسبتا شناخته شده ای در ایران بود،۲۰۰۰در ماه مارس سال 

رسانه ماهواره ای “تلویزیون ملی  ایران” را در جنوب کالیفرنیا راه اندازی نمود. به دنبال آن تلویزیون های دیگری

نیز آغاز بکار نمودند. با یک و یا دو استثنا این تلویزیون ها همگی  مخالف جمهوری اسالمی و سلطنت طلب بودند،

و در نتیجه بازار مصاحبه های آنها با پهلوی سوم گرم شد، و به او هم این فرصت را داد که باردیگر خودرا به مردم

۱۹۹۷، اصالح طلبان ایران به دنبال پیروزی های بزرگ خود در سال ۲۰۰۰معرفی  کند. هرچند در ماه مارس سال 

، انتخابات مجلس ششم را نیز۱۹۹۸با انتخاب آقای سید محمد خاتمی، و انتخابات دوره اول شوراهای شهر در پاییز 

بردند، و به نظر می رسید که فضای سیاسی در ایران به تدریج در حال باز شدن بود، تلویزیون های ماهواره ای

.دستکم این امکان را به پهلوی سوم داد که مطرح باشد

، یعنی  روز عشاق، پهلوی سوم برای یک سخنرانی در انستیتوی واشنگتن برای سیاست۲۰۰۱ فوریه سال ۱۴در 

خاور نزدیک، که بازوی پژوهشی البی اسرائیل یعنی  ایپک است، حضور پیدا کرد. ولی سخنرانی او موثر و قوی

نبود. ایشان سخنرانی خود را با گفتن اینکه »اگر هر کدام از شما ها قصد دارید همسر و یا دوست دختر خودرا

امشب برای شام بیرون ببرید، امیدوارم برنامه ریزی از قبل کرده باشید و میز خودرا رزرو کرده باشید، چون من

امروز صبح سعی  کردم همین کار را بکنم، و اینطور که معلوم است امشب باید ]در منزل[ آشپزی کنم، « آغاز

نمود. همانطور که خانم براک در مقاله خود در مجله نیویورکر گزارش داد، یکی  از حضار در جلسه به خود گفت،

»این آقا می  خواهد جمهوری اسالمی را سرنگون کند، ولی  قادر نیست یک میز در یک رستوران برای خود

«بگیرد؟

۱۱ ماه بعد از آن سخنرانی ناامید کننده، حمله تروریستی ۷ولی  شاید آن زمان بخت با پهلوی سوم بود. تقریبا 

سپتامبر اتفاق افتاد که نزدیک به سه هزار نفر را در آمریکا کشت. این حمله بهانه الزم را به دولت آقای جرج بوش

پسر به همراه معاون او دیک چینی  داد تا به هدف خود یعنی  هجوم به عراق دست یابد، هرچند که عراق هیچ نقشی 

اسرائیل در  نیز فرقه مجاهدین اطالعات محرمانه ای را که۲۰۰۲در آن حمالت تروریستی نداشت. در ماه اوت سال 

فاش نمود. بر طبق این اطالعات، ایران در حال ساخت تاسیسات الزم برای غنی سازی اختیار آنها قرار داده بود

، یعنی  فقط یک ماه قبل از هجوم آمریکا به عراق،۲۰۰۳اورانیوم در نطنز بود. این افشا گری که در فوریه سال 

توسط آقای خاتمی تائید شد، ایران را نیز در لیست هفت کشوری قرار داد که دولت آقای بوش پسر تصمیم گرفته

)شش کشور دیگر عراق، سوریه، لیبی ، لبنان، سومالی و سودان بودند(. همه  سال به آنها حمله کند۵در طول  بود

.اینها دست به دست هم دادند و فرصتی را برای پهلوی سوم فراهم نمودند
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در همان روزی که حمالت تروریستی به آمریکا اتفاق افتاد، پهلوی سوم در مصاحبه ای با رادیوی فارسی  زبان

KIRN-۶۷۰ AM  که مضمون آن چنین بود: تروریسم مانند اختاپوس است. نقطه در لوس آنجلس سخنی گفت

.ضعیف اختاپوس چشم آن است. برای کشتن آن باید چشم آنرا زد. چشم اختاپوس تروریسم در تهران است

این ادعای پهلوی سوم، که دعوت به حمله به تهران بود، خشم عظیمی  را در میان ایرانیان برانگیخت. حتی بسیاری

از سلطنت طلبان نیز آنرا محکوم نمودند. به عالوه، نه تنها گروه القاعده مسئولیت حمالت را به عهده گرفته بود، نه

تنها دولت آقای بوش پسر و وزیر خارجه آن آقای کالین پاول رسما القأعده را مسئول شناخته بودند، بلکه آقای خاتمی

یکی  از اولین رهبران جهان بود که این حمله را به آمریکا تسلیت گفت، و مردم در تهران با روشن کردن شمع

همدردی خودرا با مردم آمریکا نشان داده بودند. نگارنده در همان زمان در یک مقاله با عنوان “پهلوی ها و تروریسم

آن وبسایت تعطیل شد و حال وبسایت) Iranian.com بین المللی” پاسخی قاطع به این جنگ طلبی در وبسایت

منتشر نمود. اندکی  بعد از آن مصاحبه پهلوی ،(دیگری با همان نام فعالیت دارد، ولی  ارشیو وبسایت قدیمی  را ندارد

: »ما پساعالم نمود سوم به لوس آنجلس مسافرت نمود، و در دیدار با هواداران خود مخالفان خودرا تهدید نمود و

«.از کسب قدرت دم دروازه ورود به ایران جلوی شما را می گیریم

 و سرنگونی نسبتاً ساده رژیم صدام حسین، یک لطیفه در۲۰۰۳بعد از هجوم آمریکا به عراق در ماه مارس سال 

: »همه به بغداد می روند، ]ولی [ مرداندر کاخ سفید رایج شد میان نئوکان ها و حامیان مداخله نظامی در خاورمیانه

.واقعی  به تهران می روند« که معنی  آن تشویق به حمله به ایران بود

آن دوران اوج قدرت نئوکان ها در آمریکا بود، و تمامی آنها دائما مصاحبه های گوناگون داشتند و راجع به هجوم به

تمامی “تئوریسین” های جنگ با ایران در آن زمان − از قبیل ریچارد پرل که لقب او .ایران نیز صحبت می کردند

امیر عباس ” بود، قبال در دولت آقای رانالد ریگان معاون وزیر دفاع بود، و هم او بود که بهشاهزاده سیاهی“

که اسالم-ستیز معروف به آمریکا بیاید؛ فرانک گفنی، کمک کرد که که حال به پهلوی سوم نزدیک است، فخراور

حال با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روابط نزدیک دارد؛ امیر طاهری، روزنامه نگار نئوکان ایرانی که دروغ

افتضاح او راجع به تصویب یک قانون در مجلس که هموطنان یهودی را ملزم می نمود که لباس مخصوصی بپوشند،

به آمریکا حمله خواهد ایران با سالح هسته ای ؛ چارلز کراتهمر، که اخیراً فوت کرد و ادعا می نمود کهبزرگی  بود

شد؛ مایکل روبین، یکی  از سرسخت ترین بمباران ایران کرد؛ مکس بوت، نئوکان دیگر که در مقاله ای خواهان

در “امریکن اینترپرایز اینستیتوت” تیول نئوکان ها بود؛ دانیل میزبان پهلوی سوم هواداران هجوم به عراق که اخیراً

، و جیمز ولزی، مدیر سازمان سیا در دو سال اول ریاست جمهوری آقای بیل کلینتن واسالم-ستیز معروف پایپس

− توسط یک شرکت به نام “بنادور اسوشیتز”, که متعلق به همچنین به ایران یکی  از هواداران حمله به عراق و

خانمی بود به نام النا بنادور که زبان شناس بود و اصال اهل پرو، نمایندگی می شدند. مشتری دیگر این شرکت چه

. در آن زمان عکسی  از یک مهمانی این شرکت روابط عمومی  منتشر شد که پهلوی سوم راپهلوی سوم کسی  بود؟

در میان این جنگ طلبان امریکایی در حال شادی و سرور نشان می داد. کار این شرکت این بود که برای مشتریان

.خود سخنرانی و مصاحبه ترتیب می داد
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در آن زمان سلطنت طلبان، و بخصوص شخص پهلوی سوم کوشش می کردند که از جِو جنگی استفاده کنند، و پهلوی

سوم دائما با تلویزیون های ماهواره ای مصاحبه داشت. خانم کانی براک روزنامه نگار مجله نیویورکر )در همان

مقاله ای که در باال بدان اشاره شد( درباره رابطه استفاده از جو جنگ در آن زمان توسط سلطنت طلبان چنین

:گزارش داد

یک تحلیلگر ایرانی به من ]خانم براک[ گفت، واکنش ]در ایران[ به مصاحبه های پهلوی سوم ]در تلویزیون های»

ماهواره ای[ به او این امکان را داد که بتواند ادعا کند که در ایران طرفدار دارد، و ]به همین دلیل[ سازمان سیا به او

توجه کرد. نظر سیا این بود که عدم درگیری او در مسائل داخلی  ایران ممکن است به سود او باشد. او فاسد نبود.

سخنرانی کسی  را نکشته بود، و شاید می توانست یک متحد کننده ]مردم[ باشد. ]رضا[ پهلوی و حلقه دور او از

 ]در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا[، که در آن او راجع به۲۰۰۲]پسر[ در ژانویه سال  ]جرج[ بوش

“محور شیطانی” شامل ایران، عراق، و کره شمالی  صحبت نمود، بسیار به هیجان آمدند، و در ماه های بعد آن سال و

 حلقه دور او مالقات هایی  با مقامات دفتر معاون رئیس جمهور دیک چینی، شورای امنیت ملی  و۲۰۰۳اوایل سال 

وزارت خارجه انجام دادند. ولی  مرکز اصلی  حمایت از آنها ]پهلوی سوم[ در پنتاگون بود، که مشغول آماده نمودن

“رهنمود های ریاست جمهوری برای امنیت ملی ” بود. یک فعال سیاسی ایرانی ]که خانم براک از ایشان نام نبرد[

لری بخاطر آورد که در آن زمان چندین بار با کسانی که مشغول کار بر روی آن “رهنمود ها” بودند، از جمله

،مایکل روبین، یک مقام ایرانی-امریکایی پنتاگون، والدن ارچین ، مسول میز ایران در پنتاگون؛]الرنس[ فرنکلین

یک کارمند جوان پنتاگون که “رهنمود ها” را می   نوشت، مالقات نمود. ]فرنکلین بعد ها به جرم دادن اطالعات

.محاکمه و محکوم شد گزارش های محرمانه پنتاگون درباره ایران به ایپک، بزرگترین البی اسرائیل در آمریکا،

هجوم به عراق، مدتی  در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک بود، سرسخت ترین حامیان روبین، یکی  از

و حال در امریکن اینترپرایز اینستیتو، تیول نئوکان ها، است. ارچین حال کار آزاد بعنوان مشاور امور تروریسم

انجام می دهد.[ به نظر می رسید که مقامات پنتاگون با دستیاران پهلوی ]سوم[ در تماس بودند. فعال سیاسی ]به خانم

براک[ گفت، “احمد اویسی ]برادر ارتشبد اویسی[ چندین پیشنهاد را که ]نزدیکان پهلوی سوم[ بحث کرده بودند با من

در میان گذاشت.” وقتی  این فعال سیاسی این پیشنهاد ها را با ]مقامات پنتاگون[ مطرح نمود، اشتیاق آن مقامات نشانه

آن بود که گزارش در حال آماده شدن پنتاگون شامل رهنمود های مفصلی برای فعال کردن نیروهای اپوزیسیون

]جمهوری اسالمی[ بود. قرار بود بودجه برای وسایل ارتباطی  برای دانشجویان ]معترض[ در ایران؛ برای

سازمان های غیر دولتی امریکایی و اروپایی ]که در مورد ایران کار می کردند[؛ برای رشوه به افسران سپاه و

بیطرف کردن آنها ]در برخورد احتمالی  نظامی با حاکمیت ایران[؛ برای بدست آوردن اطالعات؛ برای تلویزیون های

، بعد از هجوم به عراق،۲۰۰۳ماهواره ای ایرانی، و برای اپوزیسیون در تبعید اختصاص داده شود. در بهار سال 

پهلوی سوم و حلقه کوچک دور او خیلی  خوشحال بودند. یک نفر که روابط نزدیک با آنها داشت به من ]خانم براک[

گفت، “آنها خیلی  جسور شده بودند، ]چون[ فکر می کردند که همین روز ها به ایران باز خواهند گشت. به نظر

می رسید که امریکایی ها به سادگی  افغانستان و عراق را گرفته بودند، و مشغول بحث برای برگرداندن محمد ظاهر

 ]با کودتا[ سقوط کرد،۱۹۷۳شاه، پادشاه سابق افغانستان، به قدرت در آن کشور بودند. وقتی  ظاهر شاه در سال 

محمد رضا شاه از او حمایت کرد. آنها ]پهلوی سوم و گروه او[ به این نتیجه رسیدند که آمریکا ]پس از حمله به
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[ مدیر۲۰۰۳ تا ۲۰۰۱ایران و تسخیر آن[ رضا ]پهلوی[ را به قدرت خواهند رساند…..” ریچارد هاس که ]از سال 

است[ به یاد آورد که، “یکروز رضا ]پهلوی[ رئیس شورای روابط خارجی  برنامه ریزی وزارت خارج بود ]و حال

 دقیقه ای داشتیم. برای من روشن نبود که او واقعا۴۰به دیدن من ]در وزارت خارجه آمریکا[ آمد. ما مالقات دلپذیر 

طرفداران زیادی در ایران دارد…. من در یک گروه ]در وزارت خارجه[ بودم که معتقد بود باید با ایران کار کرد،

و با آنها تأ جایی  که مایلند گفتگو نمود و به آنها امتیاز های سیاسی داد، ولی  فقط اگر آنچه که ما می خواستیم را

]ایران[ به ما می داد. معاون رئیس جمهور ]دیک چینی [ و وزیر دفاع آمریکا ]دانالد رامسفلد[ در گروهی دیگر بودند،

و مسئله این بود که بسیاری در دولت ]آمریکا، از جمله گروه دوم[ معتقد بود باید در ایران “تغییر رژیم” انجام داد،

«.چون تصور می کردند که ]حاکمیت[ ایران ضعیف است

بنیاد دموکراسی ایران” و رابطه با البی اسرائیل در آمریکا“

خانم براک در همان مقاله خود در مجله نیویورکر می نویسد که آقای شهریار آهی، دوست و مشاور بسیار نزدیک

پهلوی سوم، از اینکه آمریکا به ایران هجوم نبرد، بسیار متاسف بود و از ایشان نقل قول می  کند که گفته بود: »ایران

کشور بعدی ]برای هجوم آمریکا به آن[ بود، اگر تسخیر عراق واقعا آسان می بود.« احمد چلبی و گروه او “کنگره

ملی  عراق” را تشکیل داده بودند، و بنا بر این پهلوی سوم و آهی نیز در آن زمان ” بنیاد دموکراسی ایران” را

شرکت آهی زمانی  مدیر تشکیل دادند. ذکر این نکته نیز مهم است که  ARA Group International  بود که دفاتر

و مدیر شرکت همچنین بنیانگذار آن در عربستان است. او  Estithmar   بود که اولین شرکت سرمایه گذاری بود که

دولت دوبی تاسیس نمود. بنا بر این، همانطور که مالحظه می شود، پهلوی سوم و حلقه دور او همیشه روابط نزدیکی 

.با کشور های عرب خلیج فارس داشته اند

، پهلوی سوم در کنگره آمریکا و در میان نئوکان ها هم طرفدار داشت. در یک سخنرانی۲۰۰۳در آن دوران، سال 

 سناتور جمهوریخواه سم براونبک۲۰۰۳ فوریه ۲در امریکن اینترپرایز اینستیتوت درباره برنامه هسته ای ایران در 

 میلیون دالر در اختیار اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور قرار داده شود، تا۱۰۰ پیشنهاد نمود که از کانزاس

بخصوص فعالیت های تلویزیون های ماهواره ای تقویت شود. در آن زمان پهلوی سوم و حامیان او برای سخت گیری

 کنفرانسی تحت عنوان “آینده۲۰۰۳ مه سال ۳علیه کشور سخت در کنگره آمریکا فعالیت و البیگری می کردند. در 

مالکراسی، دموکراسی، و جنگ با تروریسم ” در همان امریکن اینترپرایز اینستیتوت برگزار شد که در آن  :ایران

. میلیون دالر در اختیار اپوزیسیون قرار داده شود۵۰، و پیشنهاد کرد که باردیگر سخنرانی نمود سناتور براونبک

 مه، براونبک که از یک طرف متحد مسیحی  های صهیونیست بود که حامی  سرسخت اسرائیل۳قبل از سخنرانی 

 ماه مارس سال۱۲− را در  ۸۲الیحه شماره  هستند، و از طرف دیگر با ایپک روابط نزدیک داشت، الیحه ای −

 به سنای آمریکا برد که در آن سنای آمریکا از “ادامه خفقان و نقض حقوق شهروندان ایران، بخصوص۲۰۰۳

برای قانون بودجه روابط خارجی   آوریل همان سال براونبک یک بند الحاقی به۸زنان” ابراز تاسف نمود. سپس در 

 میلیون دالر به اپوزیسیون ایران کمک مالی  کند، که در۵۰ پیشنهاد نمود که بر طبق آن آمریکا سالی  ۲۰۰۴سال 

حقیقت شبیه کاری بود که سنای آمریکا برای گروه چلبی انجام داده بود، و در حقیقت زبانی  که در آن مورد استفاده

 بود که با امضا ی آقای بیل کلینتن سرنگونی۱۹۹۸” در سال قانون آزادی عراققرار گرفته بود دقیقا شبیه زبان “

https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/4655
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/925/amendments
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بند الحاقی حمایت رژیم صدام حسین را به سیاست رسمی  آمریکا تبدیل کرده بود. ایپک هم بالفاصله از آن

[ بند الحاقی بودجه را به “بنیاد دموکراسی ایران” می داد که برای تلویزیون های ماهواره ای و۸]صفحه  نمود

.گروه های مختلف اپوزیسیون هزینه کند

کمیته امور عمومی  ایرانیان“)  Iranian Jewish Public Affairs Committee−IJPAC یک هفته قبل از آن

حضور پهلوی سوم در کنگره آمریکا را سازماندهی نمود. پهلوی سوم به کارکنان سنا اطمینان داد که با (”یهودی

ایجاد “درجه ای از جدایی” بین اپوزیسیون و کنگره نگرانی  های آنها درباره انعکاس این قانون و “بنیاد دموکراسی

ایران” را برطرف خواهد نمود. البته همانطور که در باال توصیف شد، رابطه بین پهلوی سوم، اسرائیل و نیروهای

مجله در همان زمان به IJPAC حامی  آن در واشنگتن چیز جدیدی نبود. آقای پویا دیانیم، مدیر شاخه لوس آنجلس

، »توافقی بین عقاب های دولت ]بوش در رابطه با ایران[، گروه های یهودی، و حامیان ایرانیگفت Forward هفتگی

رضا پهلوی در حال ظهور است که برای “تغییر رژیم” در ایران کوشش کرده و فشار آورند.« پهلوی سوم پیشنهاد

 سخنرانی کند، که کارکنان ایپک را مجبور نمود که او را۲۰۰۳نمود که در همایش ساالنه ایپک در ماه مه 

“متقاعد” کنند که نزدیکی  زیاد بین او و البی های حامی  اسرائیل در آمریکا برای او در میان ایرانی های خارج از

.کشور انعکاس خوبی  نخواهد داشت، و بنا بر این سخنرانی لغو شد

ولی  بند الحاقی پیشنهادی براونبک در آن زمان تصویب نشد ]در سالهای بعد دولت بوش بودجه ای را برای

اپوزیسیون تامین نمود[. دلیل آن این بود که به نظر سناتور های امریکایی آنهایی که خودرا بعنوان اپوزیسیون ایران

به سنا معرفی  کرده بودند با لیاقت و اهل چنین کاری به نظر نرسیدند. بعنوان مثال، گزارشی که پهلوی سوم در

ساختمان کنگره آمریکا درباره ایران داد، شنونده های امریکایی خود را گیج و متعجب نمود. دلیل آن این بود که

[، »اگر ما ]امریکایی۲۵۵]صفحه  کرد و گفت پهلوی سوم از کلمه “ما” در رابطه با ارتش آمریکا در عراق استفاده

ها[ برایمان مهم نبود که غیر نظامی های عراق کشته شوند، ]در جنگ در آنجا[ تلفات نمی داشتیم.« این سخن چنان

کارکنان کنگره را که برای نمایندگان و سناتور ها کار می کردند گیج نمود که در ابتدا تصور می کردند مقصود پهلوی

سوم از “ما” تعدادی از ایرانی های حامی  او بوده که همراه با آمریکا در جنگ عراق شرکت کرده بودند ]چنین

چیزی نبود[. به زبان دیگر، پهلوی سوم که رویای پادشاه شدن ایران را داشت و هنوز دارد، خودرا امریکایی

.می دانست

 براونبک نه تنها پیشنهاد اختصاص بودجه۲۰۰۳در هر دو سخنرانی خود در امریکن اینترپرایز اینستیتوت در سال 

بزرگ برای اپوزیسیون را نمود، بلکه پیشنهاد نمود که دولت آمریکا فرقه مجاهدین را از لیست سازمانهای خارجی 

تروریستی که دولت آقای بیل کلینتن آنرا در لیست قرار داده شده بود بردارد. او همچنین خواهان سرنگونی جمهوری

.اسالمی از طریق “تغییر رژیم، ” یعنی  مداخله نظامی، شد

 در امریکن اینترپرایز اینستیتوت اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل نیز۲۰۰۳در همان کنفرانس فوریه 

بولتون به شارون شرکت داشت، و با جان بولتون، که در آن زمان دستیار وزیر خارجه آمریکا بود، مالقات نمود.

شارون به نمایندگان کنگره که باید به ایران، سوریه، و کره شمالی  حمله شود. چند روز قبل از آن کنفرانس گفت

که آمریکا باید به ایران، سوریه، و لیبی  نیز حمله کند آمریکا گفت .
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 به همراه منوچهر۱۹۸۰یکی  دیگر از طرفداران پهلوی سوم نئوکان معروف مایکل لدین بود، که اگرچه در دهه 

قربانی فر، دالل اسلحه، در ماجرای ایران-کنترا شرکت داشت، ولی  همیشه با جمهوری اسالمی دشمنی داشته است.

 ماه قبل از هجوم به عراق، لدین مقاله ای منتشر نمود که در آن پیشنهاد نمود که آمریکا قبل۴، ۲۰۰۲ نوامبر ۱۲در 

از عراق به ایران هجوم ببرد. مدتی  کوتاه بعد از آن لدین به همراه جیمز ولزی، مدیر سازمان سیا در دو سال اول

Jewish Institute ” ریاست جمهوری بیل کلینتن، موریس امیتی معاون “انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی

for National Security Affairs, پال سایمون سناتور سابق از ایلینویز، سهراب ]راب[ سبحانی، یک البیگر

ائتالف برایبه نام “ راه اندازی نمودند ایرانی-امریکایی، و اسالم ستیز معروف امریکایی فرانک گفنی تشکیالتی را

.” ولی  این ائتالف، و بخصوص سبحانی و لدین، روابط نزدیکی  با پهلوی سوم داشت، و بهدموکراسی در ایران

همین دلیل، مستقل از درست و یا غلط بودن آن، در آن زمان این تصور به وجود آمد که این “ائتالف” در حقیقت

 مه سال۳جبهه غیر رسمی  آمریکا برای به قدرت رساندن پهلوی سوم در ایران است. در گزارشی که لدین در 

 برای امریکن اینترپرایز اینستیتوت آماده نمود اعالم کرد که پهلوی سوم »یک رهبر مناسب برای دولت۲۰۰۳

انتقالی در ایران ]پس از سرنگونی جمهوری اسالمی با مداخله نظامی[ است.« بعد از آنکه دولت بوش پسر به جای

برای و اعالم می کرد ایران به عراق هجوم برد، و در باتالق آنجا گرفتار شد، “ائتالف” بارها بیانیه صادر می کرد،

.با ثبات نمودن عراق باید ایران را ترساند

موریس امیتی قبل از اینکه به “انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی ” برود، یکی  از مدیران ایپک بود. در سال

، بعد از تشکیل آن “ائتالف، ” پهلوی سوم در “کلوب ملی  مطبوعات۲۰۰۳ ” National Press Club واشنگتن در

، و پیشنهاد کرد که در ایران یک همه پرسی  برای برقراری دوباره رژیم پادشاهی انجام شود. بعد ازسخنرانی نمود

نئوکان ها، گروه های کلیمی، و سلطنت طلبان ایرانی گزارش داد که مجله هفتگی یهودیان در آمریکا، Forward آن

طرفدار پهلوی سوم مشغول فشار آوردن بر و البیگری با دولت بوش پسر هستند تا سیاست “تغییر رژیم” را در

مورد ایران اجرا کند. ایپک نیز در بیانیه ای چنین اعالم کرد، »ما از تالش برای تشویق مردم ایران به قطع کردن

روابط بین رژیم ]ایران[ با تروریسم و پایان دادن به برنامه هسته ای آن حمایت می  کنیم، « که البته مقصود از “مردم

ایران” پهلوی سوم و هواداران آن بود. مالقاتی بین پهلوی سوم و ایرانیان یهودی عضو ایپک نیز ترتیب داده شد،

ولی  چون به نظر رسید که چنین مالقاتی می تواند برای پهلوی سوم عواقب منفی  داشته باشد، آنرا لغو نمودند. در

قادر خواهد  میلیون دالر۲۰با  ، و اعالم کرد کهسخنرانی نمود همان زمان لدین در لوس انجلس برای سلطنت طلبان

.بود جمهوری اسالمی را سرنگون کرده و پهلوی سوم را به ایران باز گرداند

در همان دوران یک سلطنت طلب دیگر با ارتباطات عمیق وارد صحنه شد تا از هجوم آمریکا و بریتانیا به عراق و

برنامه هسته ای تازه کشف و اعالم شده ایران برای اهداف خود استفاده کند. این شخص آقای بیژن کیان دوست

پهلوی سوم بود، که اخیراً برای نقض قوانین البی گری آمریکا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. کیان که در آن

بازگرداندن آقای فتح هللا گولن، رهبر برای شرکت در طرح  زمان می  خواست به ایران دموکراسی و آزادی ببرد،

.در تبعید اپوزیسیون ترکیه از آمریکا به آن کشور احتماال به زندان خواهد رفت
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شورای ایرانیان حزب، یکماه پس از هجوم آمریکا به عراق، کیان به ریاست “۲۰۰۳در ماه آوریل سال 

” رسید، و مانند احمد چلبی عراقی برنامه ای برای هماهنگی بین سلطنت طلبان و دولت بوش پسر برایجمهوریخواه

 کیان درباره “پخش سالح های۲۰۰۴در سال  مصاحبه ای با رادیو فردا سرنگونی جمهوری اسالمی پیشنهاد نمود. در

هسته ای ایران” بسیار دروغ گفت و اغراق نمود. البته می دانیم که لویه جرگه ]همایش ملی [ افغانستان بازگشت

سلطنت به آن کشور را رد کرد، و مقاومت مردم عراق در برابر اشغال کشور خود آنقدر نیرومند شد که آمریکا را

. سال در آنجا گرفتار نمود، و موضوع حمله به ایران و بازگشت پهلوی سوم به سلطنت فراموش شد۸برای 

 برای محدود۲۰۰۵با شکست مذاکرات دولت آقای سید محمد خاتمی با فرانسه، بریتانیا و آلمان در تابستان سال 

نمودن برنامه هسته ای ایران، به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد که سرعت پیشرفت برنامه را بسیار باال برد، و در

عین حال مشغول دادن شعار های تند غیر عاقالنه درباره اسرائیل و انکار واقعه تاریخی هولوکاست شد، امید پهلوی

 از طرف۲۰۰۶سوم برای به قدرت رسیدن در ایران تقویت شد، بخصوص که پرونده هسته ای ایران در سال 

اژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد، و شورا قبول کرد که این پرونده را در

چهار چوب فصل هفت منشور سازمان ملل که مربوط به صلح و امنیت بین المللی مورد بررسی  قرار دهد. ولی  این

در برآورد ملی   سازمان اطالعاتی  و جاسوسی آمریکا۱۷ نقش بر آب شد. در آن زمان ۲۰۰۷امید ها در نوامبر سال 

خود اعالم نمودند که اگر ایران دارای برنامه پژوهشی برای ( National Intelligence Estimate)   اطالعاتی

 متوقف نموده است. با این ترتیب جرج بوش پسر و معاون او۲۰۰۳تولید سالح هسته ای بوده است، آنرا در سال 

دیک چینی هیچگونه بهانه ای برای حمله به ایران نداشتند، بخصوص که دروغ های ایندو درباره برنامه تولید

سالح های کشتار جمعی  رژیم صدام حسین پس از حامل غیر قانونی آمریکا و بریتانیا به آن کشور و اشغال آن کامال

.آشکار شده بود

تکذیب پهلوی سوم

 ماه جون۲۵چون هدف این نوشته روشنگری منصفانه است، الزم است ذکر شود که پهلوی سوم در مصاحبه 

همکاری خود با سازمان سیا را انکار نمود. ولی  یک نکته مهم درباره روزنامه نیویورک تایمز  خود با۲۰۰۹

ادعا های ارتباط بین پهلوی سوم و سازمان سیا را باید به خاطر داشت. پهلوی سوم در آمریکا زندگی  می  کند، و

ادعای ارتباط او با سازمان سیا ادعای بزرگی  است. اگر این ادعا واقعا دروغ باشد، او می تواند به راحتی  از آقای

انصاری و یا روزنامه نگاران امریکایی که درباره این ارتباط گزارش داده اند به دادگاهی در آمریکا شکایت کند و

تقاضای اعاده حیثیت کند، چون قوانین آمریکا درباره صدمه زدن به شهرت یک شخص با طرح ادعا های بی  اساس

بسیار محکم و قاطع است. ولی  تا جایی  که نگارنده اطالع دارد، چنین شکایتی هرگز به دادگاه برده نشده است. برای

نزدیک به ده سال پهلوی سوم و آقای انصاری در دادگاهی  در آیالت ویرجینیا بخاطر اتهامات درباره “پول های

، ولی  آن دعوای حقوقی بر سر رابطه با سازمان سیا نبودبه “نبرد” پرداختند دزدیده شده” و قول های انجام داده نشده .

از جنبش سبز تا دولت ترامپ

 و عزم ایشان برای مذاکره با جمهوری۲۰۰۸انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال 

اسالمی اخبار خوشایندی برای پهلوی سوم نبود. جنبش سبز که از درون ایران در طول و پس از انتخابات ریاست

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/4/1/7/2/4/p417245_index.html
https://www.nytimes.com/2009/06/28/magazine/28fob-q4-t.html?_r=1&fbclid=IwAR3uN_D4Es9lXxhkopC95c1RbaRj2M_9tslPUCEQiwOtO3JqtsrbNdjToI8
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/csi-intelligence-and-policy-monographs/pdfs/support-to-policymakers-2007-nie.pdf
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/csi-intelligence-and-policy-monographs/pdfs/support-to-policymakers-2007-nie.pdf
https://www.radiofarda.com/a/342191.html
https://ir.voanews.com/a/a-31-a-2003-04-17-26-1-62822142/642059.html
https://ir.voanews.com/a/a-31-a-2003-04-17-26-1-62822142/642059.html
https://ir.voanews.com/a/a-31-a-2003-04-17-26-1-62822142/642059.html
https://ir.voanews.com/a/a-31-a-2003-04-17-26-1-62822142/642059.html
https://ir.voanews.com/a/a-31-a-2003-04-17-26-1-62822142/642059.html


 متولد شد نیز برای پهلوی سوم فایده ای نداشت، بخصوص آنکه او و حامیان او از۲۰۰۹جمهوری در بهار سال 

مردم خواسته بودند که انتخابات را تحریم کنند، ولی  نه تنها انتخابات با همه اشکاالت خود تحریم نشد، بلکه بر

 درصد مردم در انتخابات رای دادند، و جنبش سبز بعد از انتخابات کامال خانگی با رهبری۸۰عکس، متجاوز از 

در داخل ایران بود. جالب است که محبوبیت رهبری جنبش سبز، مهندس میر حسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد، و

که آماده حتی اعالم کرد آقای مهدی کروبی چنان گسترده بود ]به گمان نگارنده هنوز هم هست[ که پهلوی سوم

همکاری با میر حسین و آقای کروبی است، و این دو نفر همان هایی  هستند که در حال حاضر همیشه هدف حمالت و

.فحاشی های سلطنت طلبان قرار می گیرند

، پهلوی سوم فرصت جدیدی برای خود احساس نمود و با کمک همان “مشاوران”۲۰۱۱ولی  دو سال بعد، در سال 

همیشگی  کوشید که باردیگر خودرا بعنوان رهبر آینده ایران مطرح کند. این فرصت با تولد “بهار عربی ” در چند

کشور عربی ، و بخصوص لیبی  و سوریه به وجود آمد. با آغاز تظاهرات در لیبی  و سوریه به بهانه بهار عربی ،

مخالفین هر دو دولت شورای رهبری تشکیل دادند. در لیبی  “شورای ملی  انتقال” ]به نظام سیاسی جدید[ به رهبری

 نه۲۰۱۱مصطفی عبدل جلیل، که وزیر دادگستری در دولت مرحوم معمر قذافی بود، تشکیل شد و از فوریه سال 

خانم هیلریبا فشار و رهبری تنها اعالم وجود نمود، بلکه “دولت” نیز تشکیل داد و از غرب تقاضای کمک نمود.

مداخله به اصطالح حامی  سرسخت کلینتن وزیر خارجه وقت آمریکا و خانم سامانتا پاور مشاور آقای اوباما و

بشردوستانه ]و سفیر آمریکا در سازمان ملل در دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما[ پیمان ناتو به لیبی  حمله کرد

و حکومت مرحوم قذافی را سرنگون نمود، ولی  لیبی  بعنوان یک کشور یکپارچه با دولت یگانه از میان رفت، که

 “شورای ملی  سوریه” نیز توسط اپوزیسیون۲۰۱۱این شرایط هنوز ادامه دارد. پس از آغاز تظاهرات در بهار سال 

به رهبری جرج صبرا در استانبول، ترکیه، تشکیل شد که هنوز دستکم بر روی کاغذ وجود دارد. این شورا از

دنیای خارج تقاضای کمک نمود، که در نتیجه آن ترکیه، قطر، امارات متحده، و عربستان در آغاز به کمک

نیروهای مخالف، که بخش اعظم آنها نیروهای رادیکال سنی تروریست از جمله جبهه نصرت که شاخه القأعده در

 دأعش بودند شتافتند. همانطور که آقای جو بایدن۲۰۱۴سوریه است، بخش سوریه ای اخوان المسلمین، و از سال 

، »تنها کسانی که در آغاز بابدان اعتراف کردند معاون آقای اوباما در سخنرانی ماه اکتبر خود در دانشگاه هاروارد

دولت سوریه می  جنگیدند تروریست ها بودند که دوستان ما از آنها حمایت می کردند.« خود آمریکا، فرانسه، و

.اسرائیل نیز بعد ها به جمع حامیان اپوزیسیون پیوستند که به آنها پول، اسلحه، و تعلیمات نظامی می دادند

این موضوع سلطنت طلبان و متحدان آنها را ترغیب نمود که آنها هم یک “شورای انتقالی” تشکیل دهند، بخصوص

که اگر جنبش سبز از آمریکا تقاضای کمک – بخوان مداخله – کرده در مصاحبه ای گفته بود که خانم هیلری کلینتن

بود، آمریکا “مانند لیبی ” به آن کمک می کرد. در نتیجه “شورای ملی  ایران برای انتخابات آزاد” در ماه آوریل سال

و پهلوی سوم را بعنوان رهبر و سخنگوی خود انتخاب نمود. سرنگونی جمهوری اسالمی تشکیل شد  برای۲۰۱۳

اولین اقدام این شورا دعوت از مردم برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران در چند هفته بعد از تشکیل آن

شورا بود که مطابق معمول شکست خورد. انتخاب آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری و مکالمه تلفنی ایشان با

 منجر به از سر گرفتن مذاکرات هسته ای شد که سرانجام در ماه جوالی سال۲۰۱۳آقای اوباما در ماه سپتامبر سال 

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/04/130428_l39_national_council_iran.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/10/111026_l10_clinton_bbcpersian_iv
https://www.youtube.com/watch?v=25aDP7io30U
https://www.newyorker.com/magazine/2014/12/22/land-possible
https://foreignpolicy.com/2016/03/22/libya-and-the-myth-of-humanitarian-intervention/
http://www.rasanehiran.com/vdcg.39qrak9yypr4a.html


 منجر به امضا ی برجام و حمایت شورای امنیت سازمان ملل از آن شد. شورای ملی  ایران نیز بجز سر و۲۰۱۵

. از آن کناره گیری نمود۲۰۱۷صدا کار مهمی  انجام نداد، و پهلوی سوم در سپتامبر سال 

رضا پهلوی و دولت ترامپ

و انتخاب نامه ای به او نوشت ، شش هفته قبل از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، پهلوی سوم۲۰۱۶ دسامبر ۱۱در 

او را تبریک گفت. در این نامه پهلوی سوم همان شعار های نئوکان ها، راست افراطی آمریکا، و اسرائیل را تکرار

 در ایران است رنج می برند.« او۱۹۷۹کرد که »مردم خاورمیانه از اسالم رادیکال که محصول خمینیسم و انقالب 

همچنین ادعا کرد که »رهبران جمهوری اسالمی همچنان مشغول صادر کردن انقالب ایران و ایدئولوژی خود به

بقیه خاورمیانه هستند… و در این راه از تروریسم، ترور های سیاسی، کشتار جمعی ، جنایت علیه بشریت، تروریسم

سایبری، جنگ های نیابتی، گروگان گیری، پول شویی، و قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند.« گویی این نامه را،

.بعنوان مثال، جان بولتون نوشته بود

 استعفا داده بود، این نامه را با عنوان۲۰۱۷جالب این جاست که رضا پهلوی که از “شورای ملی  ایران” در سپتامبر 

.رئیس این شورا امضا کرده بود

همانطور که در مقدمه این مقاله ذکر شد، دولت ترامپ نه تنها به دنبال تغییر رژیم در ایران است، بلکه به نظر

می  رسد دستکم یک بخش از تیم امنیت ملی  ترامپ پهلوی سوم را حمایت می  کند که بهترین نشانه آن کوشش دستگاه

تبلیغاتی فارسی  زبان دولت ترامپ برای عرضه پهلوی سوم به مردم ایران بعنوان رهبر آینده آنها است. در عین

حال باید توجه داشت که سرسخت ترین حامیان پهلوی سوم در خارج از کشور صهیونیست های ایرانی هستند که

هربار که او به جنوب کالیفرنیا مسافرت می  کند با فریاد های “جاوید شاه” در گرد همایی های خود با او از پهلوی سوم

استقبال می کنند. مایک پنس معاون ترامپ و مایک پامپئو وزیر خارجه نیز هر دو مسیحی  های صهیونیست و حامیان

سرسخت اسرائیل هستند، و بنا بر این دستکم در پشت پرده حامی  پهلوی سوم هستند. جرد کوشنر داماد ترامپ هم

خود یک صهیونیست متعصب است که با راست افراطی اسرائیل و محمد بن سلمان حاکم عربستان روابط نزدیکی 

.دارد، و همه اینها از حامیان سلطنت در ایران هستند

ولی  در تیم امنیت ملی  آقای ترامپ گروه دومی  نیز وجود دارد که لزوما هوادار پهلوی سوم نیست. رهبری این گروه

را جان بولتون و رودی جولیانی به عهده دارند که هر دو از البیگران با سابقه فرقه مجاهدین هستند. در کنفرانس

ورشو که به کوشش آمریکا بر ضد ایران تشکیل شد، مجاهدین به تظاهرات پرداختند، و جولیانی که در ورشو

حضور داشت به میان آنها رفت. همچنین به نظر می  رسد دولت ترامپ سیاست رسمی  دولت های قبلی  آمریکا درباره

مجاهدین را به کنار گذاشته است. در گذشته هرگاه از مقامات و سخنگویان دولت آمریکا درباره نقش احتمالی 

بود که »مجاهدین نمی توانند انتخاب مناسب سیاسی برای پاسخ همیشگی  این مجاهدین در آینده ایران سوال می شد،

ایران باشند.« ولی  وقتی  از وزارت خارجه آمریکا درباره نقش مجاهدین در آینده ایران در هفته اول ماه مارس

: »ما از هیچ گروه اپوزیسیون بخصوصی حمایت نمی کنیم،چنین پاسخ داد سوال شد، یک سخنگوی آن وزارتخانه

بلکه از مردم ایران در کوشش خود برای کسب آزادی و کرامت انسانی  که شایستگی آنرا دارند حمایت می  کنیم.« به

.عبارت دیگر، این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن پاسخ همیشگی  درباره مجاهدین را تکرار نکرد

https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2019/03/us-government-no-longer-excludes-mek-alternatives-iran.html
https://www.youtube.com/watch?v=-gpmsXT-LLY
https://twitter.com/pahlavireza/status/798171966695997440?lang=en


خواستند که اموال توقیف نامه ای از آقای ترامپ  چهار صد نفر از طرفداران پهلوی سوم در۲۰۱۹در اول ژانویه 

 میلیارد دالر است در اختیار اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری پهلوی سوم۲شده جمهوری اسالمی را که حدود 

تنها رهبر مشروع ایران بر اساس قانون اساسی  مشروطه و سوگند او» قرار دهد. این نامه ادعا نمود که پهلوی سوم

برای پادشاهی است« − که البته ادعائی بی  اساس است. در ابتدا پهلوی سوم درباره این نامه سکوت نمود. ولی  پس

که در آن ادعا شد که پهلوی سوم بیانیه ای صادر نمود از آنکه موج اعتراض در میان ایرانیان باال گرفت، دفتر او

دخالتی در نوشتن نامه نداشته است، ولی  او پیشنهاد می  کند که گروه های اپوزیسیون »به هر نحوی که خود صالح

.می دانند« برای اخذ کمک از دولت های خارجی  اقدام کنند

رضا پهلوی، مسئله اقوام ایرانی و فدرالیسم

حمایت پهلوی سوم از “فدرالیسم” در ایران موضوع شناخته شده و روشنی است. به گمان نگارنده فدرالیسم بر اساس

” یادملیت های ایرانیقومیت “اسب تروای” تجزیه طلبی است، بخصوص که پهلوی سوم از اقوام ایرانی به عنوان “

کرده است، و این دقیقا اساس تجزیه طلبی برخی  از گروه های سیاسی است. نگارنده معتقد است که پهلوی سوم شاید

حتی تفاوت بین اقوام ایرانی، که واقعی  است، و “ملیت های ایرانی” که دروغین است را نداند. ولی  اگر او مشاورینی

دارد − و خیلی  ها ادعای مشاور او بودن را دارند − آن مشاوران یا مانند خود ایشان کم دانش و بی  دانش هستند، و

.یا برای آنها این موضوع اهمیتی ندارد

حمایت پهلوی سوم از فدرالیسم، تجزیه طلبان را که پشت “فدرالیسم” پنهان می شوند، به طمع انداخته است. به عکس

معتقد است که معتقد به “جمهوری خود مختار آذربایجان جنوبی” است، و احمد هاشمی نگاه کنید پهلوی سوم در کنار

»سخن گفتن از ایرانی یکپارچه سخنی گزافه و غیر واقع بینانه است«، چون مردم ایران در نقاط مختلف کشور  که

فرهگی مخصوص به خود دارند. البته در همین آمریکا هم چنین است؛ ایران که جای خود دارد. چند سال پیش که

که »به همزیستی همچنین معتقد استگروهی ادعای “جمهوری تگزاس” را داشت، دستگیر و زندانی شدند. هاشمی

مقتدرانه و از موضع برابر آذربایجان جنوبی، کردستان، بلوچستان و دیگر مناطق غیرپارسی با ایران فدرال باور

دارم و معتقدم این همزیستی باید داوطلبانه و آزادانه باشد و این واحدهای جغرافیایی باید بتوانند در صورت تداوم

تبعیض در اشکال مختلف آن، از ایران فدرال استقالل پیدا کنند.« البته حتما خود امثال هاشمی تصمیم می گیرند که

آیا تبعیض “تداوم” داشته است یا خیر، و در نتیجه خود اینها تصمیم می گیرند که چه زمانی  استقالل پیدا کنند. دم

.خروس آنقدر بزرگ است که الی عبا که هیچ، الی یک لحاف بزرگ هم پنهان نمی  ماند

خوانندگان میخیل ساکاشویلی، نوکر نئوکان ها را، که حتما بخاطر می اورند که در گرجستان چکار کرد. نوکری او

تا به دولت مورد حمایت غرب آن کشور کمک کند. امثال شهروند اوکراین نمودند در حدی بود که او را یکشبه

هاشمی خود را در نقش ساکاشویلی های ایرانی می بینند و سودای ریاست جمهوری دارند. ولی  برای نگارنده امثال

هاشمی ها اهمیت ندارند. آنچه که اهمیت دارد موضع پهلوی سوم است، بخصوص که کل دستگاه تبلیغاتی فارسی 

.زبان دولت ترامپ، از صدای آمریکا گرفته تا رادیو فردا، و جاهای دیگر، شب و روز برای او تبلیغ می کنند

نگارنده معتقد است که فدرالیسم بر اساس قومیت مقدمه تجزیه ایران است. بعد از جنگ دوم جهانی  مارشال جوزیپ

تیتو رهبر یوگسالوی سیستم فدرال را در آن کشور بنا نهاد، ولی  آن سیستم بر اساس قومیت نبود، چون تیتو بخوبی

https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-saakashvili-citizenship-fear-idUKKBN1AC1J5
https://www.gunaz.tv/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-1/%D9%BE%D8%A7-%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AD%D8%A7-%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-106534
https://ahmadhashemi.net/2018/06/20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://ahmadhashemi.net/2018/06/20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://ahmadhashemi.net/2018/06/20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://ahmadhashemi.net/2018/06/20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://ahmadhashemi.net/2018/06/20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://twitter.com/mrahmadhashemi/status/1004721668634370048
https://www.youtube.com/watch?v=OoWa0xFk0D4&feature=youtu.be
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=90903
https://www.algemeiner.com/2019/01/01/iranian-dissidents-urge-trump-to-release-frozen-tehran-regime-assets-amid-renewed-student-protests/


 تنش ها و در نهایت۱۹۸۰از خطرات این موضوع آگاهی  داشت. با این وجود بعد از مرگ مارشال تیتو در سال 

جنگ های قومی در یوگسالوی آغاز شد و سرانجام به تجزیه آن کشور بر اساس قومیت های مختلف انجامید. اینرا

و به اوبیانیه ای منتشر کردند حتی برخی  از طرفداران پهلوی سوم هم فهمیده ا ند، و به همین دلیل چند سال پیش

هشدار دادند. پنجاه و چهار شخصیت سلطنت طلب در یک نامه و یا بیانیه سیاسی نه تنها به پهلوی سوم درباره

حمایت او از فدرالیسم هشدار دادند، بلکه او را متهم نمودند که از نام خلیج فارس به خوبی  دفاع ننموده است، و با

تقاضا از شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر بررسی  نقض حقوق بشر در ایران در حقیقت در را برای مداخله

نظامی به اصطالح بشردوستانه در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل باز نموده است. در آذر ماه

که یک گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران به پنج عضو دایمی شورای امنیت پهلوی سوم پیشنهاد کرد ۱۳۹۰

.تسلیم شود، و همچنین آقای خامنه ای در دادگاه بین المللی کیفری محاکمه شود

حمایت پهلوی سوم از فدرالیسم و “ملیت های ایرانی” در حالی  صورت می  گیرد که برای دستکم دو دهه آمریکا

مشغول تحریک گروه های جدایی طلب بلوچ، کرد، و عرب در ایران بوده است. این تالش از زمان ریاست جمهوری

 میلیون دالر برای کمک به۴۰۰ کنگره آمریکا بودجه ای را به مبلغ ۲۰۰۷جرج بوش پسر آغاز شد. در سال 

، سال پایانی ریاست۲۰۰۸. حمالت تروریستی این گروه ها در سال ناراضی  ایرانی تصویب نمود گروه های قومی

جمهوری جرج بوش شدت یافت، و کمتر روزی بود که رسانه ها در ایران خبر یک حمله جدید را منتشر نکنند.

مطابق معمول در میان این گروه ها حمالت گروه های بلوچ و کرد از همه شدت بیشتر داشت، بخصوص گروه جند

، ده ها نفر را در سیستان وگروه تروریستی اعالم کند هللا، که حتی خود آمریکا بعد ها مجبور شد آنرا بعنوان

،فعال بود گفت  سال بعنوان مامور سازمان سیا در خاورمیانه۲۰بلوچستان به قتل رساند. رابرت بائر، که 

»بلوچی ها سنی های بنیاد گرا هستند و به همین دلیل از دولت شیعه تهران متنفرند، ولی  اینها ]در حقیقت[ القأعده

بلوچ میباشند.« در آن زمان یک گروه اهوازی یک سرهنگ سپاه را به قتل رساند، و در یک مرکز فرهنگی  در

.شیراز نیز انفجاراتی صورت گرفت

گروه ها منتشر آقای سیمور هرش، روزنامه نگار بسیار معتبر امریکایی گزارش مفصلی درباره کمک آمریکا به این

. ایشان گزارش داد که نیروهای ویژه آمریکا عالوه بر جند هللا، با مجاهدین و همچنین گروه تروریستی کردنمود

.[ درهمان زمان چند ایرانی-تروریستی اعالم کرد پژاک روابط نزدیکی  دارند ]دولت آقای اوباما پژاک را یک گروه

امریکایی که به ایران رفته بودند دستگیر و زندانی شدند، و یکی  از اتهامات آنها دریافت کمک از آمریکا از همان

. میلیون دالری بود۴۰۰بودجه 

اگر چه با انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا برخی  از چنین سیاست های جرج بوش متوقف شدند، ولی 

ایران بمباران هرگز فراموش نشدند. قبل از اینکه با فشار شلدون ادلسون، میلیاردر طرفدار اسرائیل که پیشنهاد نمود

راه خروج او در یک “مانیفست” ، جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی  دانالد ترامپ منصوب شود،اتمی  شود

آمریکا از برجام و ایجاد بی  ثباتی در ایران را تشریح نمود. یکی  از راه های پیشنهادی کمک به گروه های تجزیه

طلب در میان اقوام ایرانی است. علیرغم روشن بودن این موضوع، و اینکه یکی  از اهداف استراتژیک آمریکا

.تجزیه ایران است، پهلوی سوم همچنان از فدرالیسم حمایت می کند و درباره “ملت های ایرانی” صحبت می کند

https://www.nationalreview.com/2017/08/iran-nuclear-deal-exit-strategy-john-bolton-memo-trump/
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https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Adelson-US-should-drop-atomic-bomb-on-Iran-329641
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https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/tg14.aspx
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https://www.newyorker.com/magazine/2008/07/07/preparing-the-battlefield
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2010-nov-04-la-fg-iran-terror-list-20101104-story.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/2218623/George-W-Bush-raised-400-million-for-action-against-Iran.html
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/12/111215_u02_reza_pahlavi_icc
https://www.radiozamaneh.com/295273


پهلوی سوم و سه جزیره ایرانی در خلیج فارس

در مصاحبه ای با روزنامه “الوطن” که یک روزنامه الجزایری به زبان فرانسوی است، نظر پهلوی سوم درباره سه

جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و ادعای امارات متحده درباره مالکیت آن پرسیده شد. پهلوی سوم نه

تنها ادعای امارات را رد نکرد؛ نه تنها حتی نگفت که این سه جزیره سه هزار سال است که بخشی از ایران هستند،

بلکه حتی سوال را نشنیده گرفت، و بر دوستی  ایران با امارات، دوستی  که در حال حاضر به دلیل خصومت امارات

با ایران و اتحاد آن با عربستان و اسرائیل علیه کشور وجود خارجی  ندارد، تاکید نمود. در همان مصاحبه خبر نگار

به جای خلیج فارس از کلمه “خلیج” استفاده نمود و پهلوی سوم هیچگونه واکنش به آن نشان نداد، در حالی که درست

به خشم آورد حتی سلطنت طلبان راکدام خلیج؟ خلیج مکزیک؟ این مصاحبه  که از آنها بپرسیم، این است .

مالقات با سیاستمداران جنگ طلب امریکایی

همان طور که در قسمت های قبلی  این مقاله اشاره شد، از آغاز اقامت خود در آمریکا پهلوی سوم به دنبال ارتباط با

ولی  از زمان آغاز ریاست .سناتور های و نمایندگان کنگره آمریکا بوده است و بارها با آنها مالقات نموده است

جمهوری آقای ترامپ این مالقات ها بیشتر شده اند. نکته مهم درباره این مالقات ها این است که پهلوی سوم همیشه با

آندسته از نمایندگان و سناتور ها دیدار کرده است که درباره ایران نظرات افراطی داشته اند و حتی خواهان بمباران

.ایران بوده اند

بدتر از جنگ با ایران»  کین بار ها گفته بود . مکدرگذشت دیدار با سناتور جان مک کین که چند ماه پیش ◄

داشتن سالح هسته ای توسط ایران است«، که بدین معنی  بود که جنگ با ایران را برای جلوگیری از تولید سالح

هسته ای توسط ایران ترجیح می دهد، اگرچه سازمان های اطالعاتی  آمریکا اعالم کرده بودند که جمهوری اسالمی

 متوقف نموده است. مک کین همچنین آن آواز۲۰۰۳برنامه پژوهشی خود برای تولید سالح هسته ای را در سال 

کرد نیز دیدار ” را خواند، و با مریم رجوی رهبر مجاهدینایران را بمباران کنید بدنام ” .

: »سناتور اگر ممکن است من سؤال آخر راسناتور پرسید پهلوی سوم در پایان صحبت های خود با مک کین از

بپرسم. در ارتباط با همان مسائلی که درباره شان بحث کردیم. در آینده و ایرانی متفاوت شرایطی برای اعضای

دستگاه های نظامی، اعضای سپاه پاسداران، چه پیامی برای آن ها با توجه عنوان تغییر صلح آمیز در نظر دارید؟«

گویی مک کین قرار است تصمیم گیرنده این موضوع باشد، و یا در آینده ایران نقشی  داشته باشد! اینگونه صحبت

.کردن، آنهم از طرف کسی  که ادعا دارد سلطنت مظهر حاکمیت ملی  است، واقعا عجیب است

◄  از تکزاس. کروز همیشه مواضع بسیار خصمانه ای در رابطه با ایران داشته است. او دیدار با سناتور تد کروز

است، و دشمن نامیده ، بارها ایران − نه جمهوری اسالمی − رابرجام حمایت کرد از خروج غیر قانونی آمریکا از

نمود تهدید به جنگ حتی ایران را .

. هچ یکی  از راستگرا ترین سناتور های امریکایی است که از خروج غیر قانونیسناتور ارین هچ از یوتا دیدار با ◄

حمایت نمود آمریکا از برجام و برقراری دوباره تحریم های اقتصادی بر ضد کشور .
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در کنگره آمریکا. گومرت در اوج مذاکرات هسته ای بین ایران لویی گومرت، یکی  از نمایندگان تکزاس دیدار با ◄

که معتقد بود .” او همچنینبمباران ایران فرا رسیده است  اعالم نمود، “زمان۲۰۱۵ در سال ۵+۱و کشور های 

 بلوکه شده بود پس می داد، و مذاکره بین ایران و آمریکا۱۹۸۰آمریکا نباید پول های ایران در آمریکا را که از سال 

شدت اسالم- بود، و همچنین به مخالف برجام به اسرائیل” اعالم نمود. گومرت به شدت خنجر زدن از پشترا “

نیز هست ستیز .

مخالف برجام، که تا ژانویه امسال یکی  از نمایندگان آریزونا در کنگره آمریکا بود. اوپیتر روسکم دیدار با ◄

موافق خروج غیر قانونی آمریکا از برجام بود؛ از دولت ترامپ خواست که مانع از فروش هواپیماهای و

ایران افزایش یابد  الیحه ای را به کنگره برد تا فشار بر۲۰۱۸شود، و در سال  بویینگ به ایران مسافری .

اولین  شرمن۲۰۱۵، نماینده دمکرات کنگره از کالیفرنیا. بعد از اعالم توافق برجام در سال برد شرمن دیدار با ◄

. علیرغم مخالفت با خروجمخالف بودکه با آن مخالفت کرد، اگرچه او با خروج آمریکا از آن نیز نماینده کنگره بود

علیه ایران بود و اعالم نمود که در آن صورت “ایران بهتحریم های شدیدتری آمریکا از برجام، شرمن خواهان

” که فشار را کم کند، و از سیاست “فشار حد اکثری” پامپئو و بولتون در برابر ایران نیزالتماس خواهد کرد آمریکا

، و از سالها پیش خواهان فشار بر ایران بودهحمایت کرده است حمایت نمود. شرمن همچنین از مجاهدین خلق نیز

.است

◄  و اسالم-ستیز ترین نمایندگان کنگره آمریکا. نژاد پرستی کینگ نژاد پرست ترین ، یکی  ازدیدار با استیو کینگ

، ومحکوم نمود آنقدر مشمئز کننده است که حتی حزب او، حزب جمهوریخواه، نیز در اظهارات نژاد پرستانه او را

مالقات از کنگره شدند. او با تجزیه طلبان ایرانی اخراج او تعداد زیادی از نمایندگان دو حزب عمده آمریکا خواهان

، و بعد از اعالم توافق درباره برجام در یک پیام ویدئو ییمخالف برجام بود و  استقالل کردستان ، خواهاننمود

دروغ بسیار گفت درباره آن

مالقات با شلدون ادلسون که پیشنهاد بمباران اتمی  ایران را داد

، میلیاردر طرفدار اسرائیل بود. ادلسون دربا شلدون ادلسون یکی  از ناشایست ترین مالقات های پهلوی سوم دیدار او

بعنوان اخطار منفجر کند، و اگر ایران کویر مرکزی ایران که آمریکا یک بمب اتمی  در پیشنهاد کرده بود گذشته

 میلیون دالر برای کمک۳۵برنامه هسته ای خودرا متوقف نکرد، بمب اتمی  بعدی را بر تهران پرتاب کند. ادلسون 

، وترامپ تحمیل نمود به انتخاب ترامپ هزینه نمود، و او بود که جان بولتون را بعنوان مشاور امنیت ملی  بر

بیت المقدس منتقل کند ترامپ را ترغیب کرد که سفارت آمریکا را به .

حمایت از تحریم های اقتصادی

، از تحریم اقتصادی علیه کشور حمایت۲۰۰۹در سال  روزنامه دیلی تلگراف لندن پهلوی سوم در یک مصاحبه با

.کرد. او از آن زمان تا بحال این موضع را بارها تکرار نموده است

پهلوی سوم ادعا می  کند که حامی  “تحریم هوشمند” است، یعنی  تحریمی که فقط به سپاه و بنیادگرایان صدمه زند.

مستقل از اینکه چنین تحریمی عملی  نیست، بخصوص با توجه به نقش مهم سپاه و نیروهای وابسته به آن در اقتصاد

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6519739/Crown-Prince-Reza-Pahlavi-in-exile-I-cant-sit-and-say-nothing-as-Iran-suffers.html?fbclid=IwAR1S8ushnIOuQi5RGZ37b8Fs0vE48CjoGKV9ytxNT-q9qsqM1Oz934XqtOk
https://www.apnews.com/8070325b0230466fa46dde5d1ee72ea6
https://www.apnews.com/8070325b0230466fa46dde5d1ee72ea6
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/08/sheldon-adelson-trump-middle-east-policy
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/10/sheldon-adelson-has-idea-lob-nuclear-bomb-iranian-desert/309657/
https://www.youtube.com/watch?v=6sCW4IasWXc
https://www.facebook.com/RabbiShmuleyBoteach/posts/hrh-crown-prince-of-iran-reza-pahlavi-and-sheldon-adelson-at-worldvaluesnetwork-/10153654367571089/
https://www.youtube.com/watch?v=zen3gDbld0c&feature=youtu.be
https://steveking.house.gov/media-center/press-releases/king-response-to-iran-nuclear-deal
http://www.kurdistan24.net/en/video/ec055030-482f-4168-ad65-5d0827b44197
http://pdki.org/english/a-delegation-of-iranian-nationalities-met-with-congressman-steve-king/
http://pdki.org/english/a-delegation-of-iranian-nationalities-met-with-congressman-steve-king/
http://pdki.org/english/a-delegation-of-iranian-nationalities-met-with-congressman-steve-king/
http://pdki.org/english/a-delegation-of-iranian-nationalities-met-with-congressman-steve-king/
http://pdki.org/english/a-delegation-of-iranian-nationalities-met-with-congressman-steve-king/
https://www.msnbc.com/all-in/watch/pressure-building-to-expel-steve-king-from-congress-1356425795914
https://thehill.com/homenews/house/425288-mcconnell-rebukes-rep-king-for-racial-remarks-as-house-democrats-ponder
https://www.nytimes.com/2019/01/15/us/politics/steve-king-offensive-quotes.html
https://www.nufdi.net/for-items/item/226-prince-reza-pahlavi-at-capitol-hill
https://www.nufdi.net/for-items/item/226-prince-reza-pahlavi-at-capitol-hill
https://www.voanews.com/a/us-lawmakers-promise-tougher-action-against-iran/3695060.html
https://www.washingtonexaminer.com/house-democrat-new-sanctions-will-make-iran-come-begging-to-us
https://freebeacon.com/national-security/rep-brad-sherman-advocates-sanctions-iran/
https://sherman.house.gov/media-center/press-releases/congressman-sherman-responds-to-the-president-s-decertification-of-the
https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-sherman-iran-20150807-story.html
https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-sherman-iran-20150807-story.html
https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-sherman-iran-20150807-story.html
https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-sherman-iran-20150807-story.html
https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-sherman-iran-20150807-story.html
https://features.kodoom.com/en/iran-politics/reza-pahlavi-discusses-with-us-congressmen-plans-to-overthrow-iranian-government/v/6188/
https://www.washingtonexaminer.com/rep-peter-roskam-two-years-after-the-iran-deal-time-for-trump-and-congress-to-get-tough
https://www.washingtonexaminer.com/rep-peter-roskam-two-years-after-the-iran-deal-time-for-trump-and-congress-to-get-tough
https://www.weeklystandard.com/jenna-lifhits/republican-congressman-urges-trump-to-block-boeings-deal-with-iran-air
https://blogs.timesofisrael.com/60-days-to-sink-the-iran-deal/
https://blogs.timesofisrael.com/60-days-to-sink-the-iran-deal/
https://blogs.timesofisrael.com/60-days-to-sink-the-iran-deal/
https://blogs.timesofisrael.com/60-days-to-sink-the-iran-deal/
https://blogs.timesofisrael.com/60-days-to-sink-the-iran-deal/
https://twitter.com/pahlavireza/status/941798421232541696?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=Gxj7AIQAEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Gxj7AIQAEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Gxj7AIQAEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Gxj7AIQAEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Gxj7AIQAEV4
https://gohmert.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398636
https://www.newsmax.com/newsfront/louie-gohmert-clinton-iran-emails/2016/09/08/id/747230/
https://www.newsmax.com/newsfront/louie-gohmert-clinton-iran-emails/2016/09/08/id/747230/
https://www.huffpost.com/entry/louie-gohmert-iran_n_6909112
https://twitter.com/replouiegohmert/status/1093517034602852352?lang=en


کشور، و حتی اگر پهلوی سوم در این موضع خود صادق باشد، غرب گوش شنوایی برای آن ندارد، و بخش عظیم

صدمات اقتصادی تحریم ها را مردم عادی تحمل نموده ا ند، ضمن اینکه سلطنت طلبان نیز نه تنها از تحریم کامل

.اقتصادی حمایت می کنند، بلکه بخشی از آنان حتی طرفدار جنگ نیز هستند

پهلوی سوم اعالم کرده است که تحریم های اقتصادی شرط الزم، ولی  نه کافی  برای سرنگونی جمهوری اسالمی

( شرط کافی  حمایت دولت های خارجی  از اپوزیسیون است،۵:۴۰ )مصاحبه با دویچه وله، دقیقه  نظر او هستند. به

( از تحریم های اقتصادی۲۱:۵۰)دقیقه  صحبت های دیگریکه به گمان نگارنده معنی  دیگری به جز جنگ ندارد. در

بعنوان هزینه ای که مردم باید بدهند تا جمهوری اسالمی سرنگون شود با صراحت تمام دفاع می  کند. طبعاً گفتن این

. سال است در نهایت راحتی  در آمریکا زندگی  می  کند ساده است۴۱موضوع برای پهلوی سوم که 

حمایت از جنگ و تقاضای کمک از عربستان و اسرائیل

اگرچه پهلوی سوم ادعا می  کند که از حمله نظامی به ایران حمایت نمی کند، ولی  دروغ بودن، و یا دستکم سست بودن

.ادعای او به دلیل تناقض با برخی  از اظهاراتش، روشن تر از آن است که قابل چشم پوشی باشد

   پهلوی سوم پیشنهاد حمله به ایران را در یک۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱قبال اشاره شد که در روز حمالت تروریستی 

، در زمان انتخابات ریاست۱۳۹۲، ۲۰۱۳رادیوی فارسی  زبان جنوب کالیفرنیا مطرح نمود. همچنین در سال 

جمهوری کشور که منجر به انتخاب آقای روحانی شد، وقتی  موضوع مداخله نظامی در ایران در صدای آمریکا

؟ مگر هیتلر بدون دخالت نظامینه[ مطرح شد، پهلوی سوم چنین گفت )قریب به مضمون(: چرا دخالت ]نظامی

ساقط شد؟

به خاطر همینگونه مواضع بسیاری از شخصیت های دوران محمد رضا شاه، مانند مرحوم داریوش همایون، آقای

.اردشیر زاهدی، و دکتر علی  اکبر اعتماد راه خودرا از پهلوی سوم جدا کرده اند

قبال به یک بیانیه جمعی  توسط گروهی از سلطنت طلبان اشاره شد که در آن بخاطر مواضع پهلوی سوم درباره

فدرالیسم، سخن گفتن درباره “ملیت های ایرانی، ” و تقاضا از شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به نقض

اگر مسئله ای به شورای امنیت ارجاع شود، و بعد در چهار .حقوق بشر در ایران، به او شدیدا هشدار داده شده بود

چوب فصل هفتم منشور سازمان ملل، که مربوط به صلح و امنیت بین المللی است، مورد بررسی  قرار گیرد، هر

اصطالح “مداخله بشردوستانه” به قطعنامه ای که درباره این موضوع تصویب شود بالقوه می تواند بهانه ای برای

.باشد، که نتیجه آنرا در، بعنوان مثال، لیبی  دیده ایم

آپارتاید: » به بعد( و چنین گفت۱۵:۱۲)دقیقه  با ایران دفاع کرد پهلوی سوم در یک مصاحبه به صراحت از جنگ

در آفریقای جنوبی با مقابله جهانی از بین رفت… دنیا یک جنگ جهانی راه انداخت تا جلوی فاشیسم را بگیرد…

دنیا در مقابل شوروی ایستاد… ما یک نظامی داریم مثل شوروی توتالیتر است، مثل نازی ها فاشیست است و مثل

آفریقای جنوبی تبعیض قائل می  شود… جهان تا کی می  خواهد منتظر شود؟… حکومتی که این همه مکافات برای

دنیا ایجاد می  کند. این چه سیاستی است که شما بسنده می  کنید به دو تا پیام و در عمل کار اساسی نکرده اید؟…

جامعه برون مرزی یکی از کارهایی که باید بکنند این است که پاشنه در دولتهای مختلف را بکنند. اگر این سخنان

https://www.youtube.com/watch?v=cMK5ODHLrHw
https://www.youtube.com/watch?v=WdMoJ3JkYKI
https://www.youtube.com/watch?v=cyuuPHoqZIM


دعوت به جنگ نیست، پس چیست؟« بی  دلیل نیست که پهلوی سوم از انتخاب آقای ترامپ و به قدرت رسیدن

( همانطور که از هجوم به عراق۶:۵۵)دقیقه  خوشحال استافراطی ترین و ضد ایران ترین سیاستمداران امریکایی

.توسط دولت جرج بوش خوشحال بود

حتی زمانی  که پهلوی سوم، مانند همیشه نظر خودرا ظاهرا تغییر داده و به نظر می  رسد که طرفدار گذار مسالمت

آمیز از جمهوری اسالمی باشد، صحبت های خود علیه عدم خشونت را طوری عرضه می  کند که جا برای استفاده

( اینچنین گفت: »اگر اسلحه داری، از اسلحه ات در۵۴:۳۵)دقیقه  یک مصاحبه خشونت باز باشد. پهلوی سوم در

اگر جمهوری» :گفت ( ۱۳دفاع از خود استفاده کن.« او در مصاحبه دیگری با تلویزیون علیرضا نوریزاده )دقیقه 

اسالمی دست به سرکوب شدید بزند، انتظار می رود جهان مثل سوریه عکس العمل شدید نشان بدهد«، که البته آن

واکنش شدید مهمترین نقش را در کشتن متجاوز از چهار صد هزار نفر، ویرانی سوریه، و اوارگی نیمی از جمعیت

.سوریه داشت

 پهلوی سوم خواهان یک “انقالب دموکراتیک” در۲۰۱۸در ماه جون  خبرگزاری و وبسایت بلومبرگ در مصاحبه با

ایران شد، ولی  نگفت که چنین انقالبی  چگونه قرار است انجام شود. او همچنین اعالم کرد که کمک های عربستان و

. صرف نظر از کمک های نقدی، برای نگارنده روشنقبول خواهد نمود اسرائیل را برای “دموکراتیک” نمودن ایران

نیست که عربستان چگونه کمکی  می تواند به پهلوی سوم و هواداران او دهد که نظامی نباشد و باعث خونریزی

سه بار تا آستانه حمله ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰نشود. در مورد اسرائیل نیز باید بخاطر داشت که این کشور در سالهای 

به ایران پیش رفت. این موضوع بطور خیلی  وسیعی در رسانه های امریکایی گزارش شده است. نه تنها نظامی

پهلوی سوم کوچکترین اعتراضی به اسرائیل درباره این گزارش ها ننمود، بلکه از آن تقاضای کمک هم می  کند.

پهلوی سوم حتی اعالم نکرد که هرگونه حمله اسرائیل به ایران فقط باعث تقویت رادیکال ترین نیرو ها در ایران

 خود با رادیو اسرائیل پهلوی سوم ادعا کرد که مردم۲۰۰۹سال  ماه جون۲۱در مصاحبه  خواهد شد. بر عکس،

ایران خواهان همکاری با اسرائیل هستند. حتی اگر این ادعا در یک برهه زمانی  مشخص درست بوده باشد، بعنوان

مثال زمانی  که صدام حسین و رژیم او به ایران حمله کردند، چگونه می توان ادعا نمود که در حال حاضر مردم

ایران با توجه به قصد اسرائیل برای حمله به ایران و نقش محوری آن در خروج غیر قانونی از برجام و برقراری

دوباره شدیدترین تحریم علیه کشور، می خواهند با اسرائیل همکاری کنند؟

در ماه دسامبر گذشته پهلوی سوم به “انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک” رفت و در آنجا سخنرانی نمود.

این “اندیشکده” بازوی پژوهشی ایپک، مهمترین البیگر بنیامین نتانیاهو و حزب او، لیکود در آمریکا است. قبال ذکر

شد که پهلوی سوم در این موسسه چندین بار حضور یافته است. در سخنرانی خود در این موسسه پهلوی

، “رژیم چنج”، در ایران با کمک آمریکا شد. سؤال مهم این است: این تغییر رژیم، آنطورخواهان تغییر رژیم سوم

که پهلوی سوم می  خواهد، چگونه می تواند بدون جنگ و حمله نظامی عملی  شود؟

دموکرات، اتوکرات یا دیکتاتور؟

پهلوی سوم همیشه خودرا بعنوان یک انسان دموکرات به جامعه معرفی  نموده است. مستقل از ماهیت غیر دموکرات

بخش عظیمی  از هواداران او، که برخی  از آنها حتی ماهیتی فاشیستی دارند، و صرف نظر از اتحادی که پهلوی

https://www.politico.com/story/2018/12/13/trumps-anti-iran-push-boosts-a-royal-outcast-1063441
https://www.youtube.com/watch?v=5EDPoz_-Hs8&fbclid=IwAR0cMA6t_KMkD1_5izdnoq7kxmqHruePDnVXNjtUUMR7lwUZJpW1aBjKBrM
https://nypost.com/2015/08/23/israeli-pm-netanyahu-nearly-attacked-iran-three-times/?fbclid=IwAR2CsrFVfWgNiIkhc2zKhGV5aCkOzxgBdeNbPKQ8wBixkacawPAwHYnNRME
https://nypost.com/2015/08/23/israeli-pm-netanyahu-nearly-attacked-iran-three-times/?fbclid=IwAR2CsrFVfWgNiIkhc2zKhGV5aCkOzxgBdeNbPKQ8wBixkacawPAwHYnNRME
https://nypost.com/2015/08/23/israeli-pm-netanyahu-nearly-attacked-iran-three-times/?fbclid=IwAR2CsrFVfWgNiIkhc2zKhGV5aCkOzxgBdeNbPKQ8wBixkacawPAwHYnNRME
https://nypost.com/2015/08/23/israeli-pm-netanyahu-nearly-attacked-iran-three-times/?fbclid=IwAR2CsrFVfWgNiIkhc2zKhGV5aCkOzxgBdeNbPKQ8wBixkacawPAwHYnNRME
https://nypost.com/2015/08/23/israeli-pm-netanyahu-nearly-attacked-iran-three-times/?fbclid=IwAR2CsrFVfWgNiIkhc2zKhGV5aCkOzxgBdeNbPKQ8wBixkacawPAwHYnNRME
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran-s-exiled-prince-wants-a-revolution-even-with-israel-s-help-1.5459129
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-19/iran-s-ex-prince-pahlavi-wants-a-democratic-revolution
https://www.youtube.com/watch?v=YZ5HRCX1trU
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-eKS58PXY
https://www.youtube.com/watch?v=pHBX5_qy4GU


سوم مایل است با مثلث ماورای راست ترامپ-محمد بن سلمان-نتانیاهو داشته باشد، بسیار از مواضع او غیر

.دموکراتیک است

اول: یک شخص واقعا دموکرات حقایق تاریخی را قبول می  کند. امریکایی ها خود أعتراف کرده اند که کودتای ◄

 را آنها طراحی  و رهبری کردند، ولی  پهلوی سوم هنوز توانایی قبول این حقیقت تاریخی را ندارد۱۳۳۲سال 

، »درست است که پدرم از حمایت آمریکا برخوردار بود، ولی  صحبت از کودتا کردن افسانهدرباره کودتا می گوید و

.پردازیست. حکومت ]دکتر محمد[ مصدق محبوبیت خودرا از دست داده بود«، سخنی که دروغی بیش نیست

ولی  حتی درباره این موضوع نیز پهلوی سوم متناقض صحبت می  کند. او بارها در گذشته اظهار نموده است که قبول

را ببینید(. با وجود این اینجا ، واینجا ،اینجا،اینجا پشت کردند )۱۳۵۷دارد مردم به نهاد سلطنت و پدر او در انقالب 

اظهارات در جایی  دیگر از بحث درباره دیکتاتوری پدر خود و شکنجه و اعدام مخالفان خود طفره می رود و

می گوید »بحث من همیشه این بوده که بحث امروز ما این که گذشته ما چی بوده؟ خوب بوده، بد بوده؟ اشتباه شده یا

( جنایات پدر را »دلسوزی۸:۲۵( دقیقه جایی  دیگر نشده، نیست. دغدغه ما نبودن فضای آزاد سیاسی است« و در

( دقیقه مانند او بیش از حد برای مملکت« توصیف می  کند. وقتی  هم که تالش می  کند خیلی  مانند پدر خود باشد،

( همه گروه های اپوزیسیون آن دوران را وابسته به شرق و غرب می نامد. این موضوع در خاطرات امیر اسد۸:۱۵

هللا علم نیز بخوبی منعکس است، آنجا که شاه فقط خود و علم را میهندوست میداند و بقیه، حتی اعضای رژیم خودرا

.نوکر این و آن می پندارد

پهلوی سوم انواع و اقسام صفات غیر واقعی  را که نشان از ماهیت غیر دموکرات او دارد، در توصیف انقالب بهمن

 بکار می برد، مگر یک توصیف واقعی  از انقالبی  که اگرچه بعد از پیروزی منحرف شد، ولی  خود انقالبی  با۱۳۵۷

شکوه بود که از حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم، و حتی بسیاری از هواداران کنونی خود که از گذشته خود

”انقالب سیاه را “۱۳۵۷ظاهرا پشیمان هستند، برخوردار بود. در یکی  از پیام های گذشته خود پهلوی سوم انقالب 

” و “بحران۵۷، آوردگاه ۵۷انقالب، پهلوی سوم از آن بعنوان “گزینه  به مناسبت چهلمین سالروز نامید. در پیام خود

، »شما ملت ایرانبه ملت اعالم کرد  خود۱۳۵۷ آبان ۱۵” یاد نمود، این در حالی  بود که پدر خود او در پیام ۵۷

علیه ظلم و فساد بپا خواستید. انقالب ایران نمی تواند مورد تائید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی

نباشد.« محمد رضا شاه همچنین در همان پیام گفت، »من صدای انقالب شما را شنیدم«، ولی  ظاهرا فرزند او هنوز

.نشنیده است

که در دوران پدر او مردم ایران لیاقت دموکراسی را نداشتند. او در غیر مستقیم ادعا کرد پهلوی سوم حتی

: »پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش دهد تا دموکراسی امکان پذیرمصاحبه چنین گفت یک

شود. ابتدا باید جامعه مدنی ایجاد کند.« همین سخنان نشان از دانش سطحی پهلوی سوم، و دروغ بافی  برای توجیه

 همان دو حزب قالبی۱۳۵۳ سال حکومت کرده بود، ولی  در اسفند ۳۳دیکتاتوری پدر خود است. محمد رضا شاه 

ایران نوین و مردم را هم تحمل نکرد، و بساط آنها را جمع کرد، چون البد می  خواست تازه آموزش مردم را آغاز

کند. پهلوی سوم حتی معنی  جامعه مدنی را نیز نمی داند، چون این جامعه را مردم می سازند، نه یک دیکتاتور مطلق.

او ادعا نمود از همه بدتر ادعای پهلوی سوم در رابطه با زندانی نمودن فعاالن سیاسی توسط پدر او است.

https://sharooooor.wordpress.com/2012/06/28/hatename-focus/
https://sharooooor.wordpress.com/2012/06/28/hatename-focus/
https://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/cyrus-reza-pahlevi-im-focus-interview-ob-ich-die-krone-tragen-werde-haengt-vom-willen-des-volkes-ab_aid_764055.html
https://www.youtube.com/watch?v=dGKq-TVjNaM
https://ir.voanews.com/a/4779084.html
https://news.gooya.com/2019/03/post-23999.php
https://www.youtube.com/watch?v=FC4Z4Z8gniI
https://www.youtube.com/watch?v=vs1PsKyH6lU
https://www.youtube.com/watch?v=vs1PsKyH6lU
https://ir.voanews.com/a/4435479.html
https://www.youtube.com/watch?v=yzcjyK6YIt4
https://www.youtube.com/watch?v=FC4Z4Z8gniI
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=25649


»بسیاری از انقالبی  های پشیمان شده آن موقع نزد من می آیند و می گویند، بهتر بود پدرت ما را بازداشت می کرد  که

.و اعدام.« دروغ از این بزرگتر گفتن سخت است

دوم: یک انسان دموکرات واقعی  با صراحت نظام سیاسی مورد قبول خودرا اعالم می  کند، ولی  پهلوی سوم بارها ◄

درباره این موضوع متناقض صحبت نموده است. او یکروز خودرا پادشاه اعالم می  کند، روزی دیگر یک فرد

عادی. روزی می گوید هم مشروطه سلطنتی می تواند برای ایران قابل قبول باشد، و هم نظام جمهوری، ولی  بعد به

سرعت اضافه می  کند که »آیا وجود یک نهاد فرامسلکی و غیر سیاسی بعنوان یک “سمبل وحدت کشور” همچنان

برای مملکت ضروری است یا نیست؟« که کلمات کلیدی طرفداران سلطنت است که همیشه ادعا دارند که پادشاد

“مظهر وحدت کشور” است. اینکه چرا یک رئیس جمهوری بطور دموکراتیک انتخاب شده در یک نظام دموکراتیک

.نمیتواند چنین سمبلی  باشد، بماند

 از او پرسیده شد که۲۰۱۲. در سال ابراز کرد در مصاحبه دیگر پهلوی سوم باردیگر عالقه خود را به پادشاه شدن

: »بله شخص شاه مهم استدر پاسخ گفت آیا هنوز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای ایران می داند، که او

زیرا ایران کشوری چند قومیتی است که به شخصیتی بی  طرف برای وحدت نیاز دارد. در دیگر کشور هایی  هم که

و بعد برای نمونه اسپانیای بعد از فرانکو را «جامعه یکدست ندارند سلطنت توانسته نقش ثبات دهنده ای داشته باشد

مثال زد. پهلوی سوم البته نگفت که بعد از مرگ ژنرال فرانکو و پادشاه شدن خوان کارلوس انتخابات آزاد برگزار

شد و ایشان فقط سلطنت کردند، و دیکتاتور مطلق مثل پدر او نبودند، که خود او هم همان خصوصیات دیکتاتوری را

.گاهی  عیان می  کند

( می  خواهد یا پادشاه و یا رئیس جمهور شود و می گوید: »اگر بعد از سرنگونی بهتر۱۷:۱۲  )دقیقه گاهی پهلوی سوم

از من آدمی برای اداره امور مملکت پیدا نمی کنید بیایید بگویید بیا بشو رئیس جمهور. من هم کاندیداش می شوم. اگر

بگویید اکثریت ما پادشاهی می خواهیم، شما همانجا باش به عنوان یک سمبل.« پهلوی سوم چهار ماه بعد از آن

( می گوید: »من نه دغدغه حکومت دارم و نه قدرت؛ در این سنی هم که رسیده۸:۲۷(دقیقه  جای دیگر مصاحبه در

ام، بهترین نقشی هم که می  توانم برای هموطنانم ایفا کنم نقش مشورتی و نصیحتی است«، چیزی که با حرف قبلی  او

.در تضاد است

تمام ( می گوید »پادشاهی به هزار و یک دلیل بهتر است« و در جایی  دیگربا صراحت۳:۵۸)دقیقه  یکجا پهلوی سوم

،»نظام پادشاهی از جمهوری بهتر است.« در جایی  دیگر با خشم نقش یک پادشاه سمبولیک و غیر مداخلهمی گوید

مداخله پادشاه می گوید که پادشاه نمادین را قبول می  کند و ( ۱۷:۴۰، ولی  باز در جایی  دیگر )دقیقه رد می  کند گر را

را سبب خراب شدن شرایط کشور و نوعی استبداد می داند. بطور اصولی این باال پایین رفتن فکری چیزی نیست

مگر عدم ثبات فکری و عدم درک شرایط سیاسی، چه در داخل کشور و چه در خارج. ولی  ظاهرا دلیل دیگری نیز

.برای آن وجود دارد که از قرار زیر است

بر طبق آنچه که آقای انصاری، دستیار نزدیک پهلوی سوم در گذشته و پسر خاله مادر ایشان اعالم کرده، محمد

 میلیارد دالر را برای پهلوی سوم باقی  گذاشت، ولی  او فقط در صورتی  به این ثروت۴۰رضا شاه ثروتی نزدیک به 

دست خواهد یافت که پادشاه ایران شود. بنا بر این اگر پهلوی سوم کامال از پادشاه شدن چشم پوشی کند، به آن ثروت

https://www.youtube.com/watch?v=a8YkdMik768
https://www.radiofarda.com/a/f14-reza-pahlavi-on-secularism-democracy-monarchy/28153983.html
https://www.youtube.com/watch?v=mGDHvgrrB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=mGDHvgrrB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=mGDHvgrrB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=mGDHvgrrB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=mGDHvgrrB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ockU8QVvwEg
https://khabargar.co/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%8C/
https://ir.voanews.com/a/4435479.html
https://sharooooor.wordpress.com/2012/06/28/hatename-focus/
https://news.gooya.com/2018/02/post-12410.php
https://sharooooor.wordpress.com/2012/06/28/hatename-focus/
https://sharooooor.wordpress.com/2012/06/28/hatename-focus/


عظیم دست نخواهد یافت، و اگر اعالم کند که هدفش بازگرداندن سلطنت به ایران است تعداد زیادی از طرفداران

.خودرا از دست خواهد داد

اصوال، پهلوی سوم قادر به درک دو نکته ساده نیست. یکی  این نکته است که ادعای او درباره قرار داشتن او “در

باال و ورای جریانات و عقاید” که اخیراً هم چند بار تکرار کرده است هم بی  اساس است، و هم بی  معنی ، چرا که

پهلوی سوم ستون خیمه سلطنت طلبان است. بدون او سلطنت طلبان اگر بخواهند به قانون اساسی  منسوخ شده قبل از

انقالب استناد کنند، کسی  دیگری را برای پادشاهی ندارند چون فرزند ذکوری از محمد رضا شاه باقی  نمانده است.

نکته دوم این است که اصوال مداخله پهلوی سوم در سیاست اظهار نظر، و موضع گیری او در تضاد کامل با ادعای

هرچند وقت یکبار او است که می  خواهد پادشاهی نمادین باشد. چنین پادشاهی درباره مسائل سیاسی موضع گیری

.نمی کند

( که رادیو فردا و۳۲:۳۱)دقیقه  می گوید سوم: هنوز که او به قدرت نرسیده، برای دیگران خط و نشان می  کشد و ◄

صدای آمریکا باید “پاکسازی” شوند، که مقصود بیرون ریختن تمامی مخالفان او است بخصوص آنهایی که شهرت به

اصالح طلب بودن دارند. این در حالی  است که، همانطور که در مقدمه این مقاله ذکر شد، خانم ستاره درخشش مدیر

بخش فارسی  صدای آمریکا بالفاصله پس از انتخاب آقای ترامپ و حتی قبل از آغاز ریاست جمهوری ایشان جهت

 درجه ای تغییر داد، و دیگر هیچکس که کوچکترین ارتباطی  با اصالح۱۸۰برنامه های صدای آمریکا را بطور 

.طلبان و دیگر گروه های سیاسی داخل کشور داشته باشد در این برنامه نه شرکت داده می شود، و نه کار می  کند

پهلوی سوم اعالم می  کند که وقتی  به قدرت ( ۱:۱۳:۱۲“من و تو” )در زمان  یک برنامه تلویزیون سلطنت طلب در

رسید تصفیه مدیران جمهوری اسالمی شامل نه تنها شامل مدیران اصلی  و باالیی، بلکه مدیران رده میانه نیز خواهد

شد. هنوز که پهلوی سوم به قدرت نرسیده، و تمامی دستگاه تبلیغاتی عظیم فارسی  دولت آمریکا، تلویزیون های لوس

انجلسی و ایران اینترنشنال، “من و تو” و نوریزاده، به عالوه ده ها وبسایت در کنترل هواداران او است، برای

مخالفان خود در خارج از کشور خط و نشان می کشد، و از تصفیه های گسترده در ایران پس از رسیدن به قدرت

 میلیونی ندارد، و۸۳صحبت می  کند. گویی او هیچ تصوری راجع به اداره یک کشور بزرگ و پیچیده با جمعیت 

تصور می  کند که جمع قلیل هواداران او قادر خواهد بود که ایران را اداره کنند، و هواداران جمهوری اسالمی در

داخل کشور کوچکترین مقاومتی در برابر تصفیه های اینچنینی نخواهند کرد. باید به پهلوی سوم نتایج اینچنین

تصفیه هایی  که آمریکا پس از اشغال عراق انجام داد را یادآوری نمود. مضحک این جاست که پهلوی سوم، در عین

که بسیاری از افسران سپاه با او در ارتباط هستند و از شرایط داخل ادعا کرده است اینگونه خط و نشان کشیدن ها،

.کشور به او خبر می دهند، و البد همان ها بعد از به قدرت رسیدن او شامل تصفیه های او خواهند شد

ثروت و شرایط مالی

به دلیل فساد غیر قابل انکار خاندان پهلوی، که حتی امیر اسد هللا علم، نزدیکترین فرد به شاه در خاطرات خود بدان

.اذعان دارد، ثروت، شرایط اقتصادی، و منابع مالی  پهلوی سوم دارای اهمیت بسیار زیادی هستند

گفته شد که ثروت شاه دستکم یک  منتشر نمود۱۹۷۹ ژانویه ۱۰ در گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز در

میلیارد دالر، و احتماال خیلی  بیشتر بود. نیویورک تایمز گزارش داد که در دو سال پایانی حکومت پهلوی بین دو

https://www.nytimes.com/1979/01/10/archives/bankers-say-shahs-fortune-is-well-above-a-billion-state-and-royal.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6519739/Crown-Prince-Reza-Pahlavi-in-exile-I-cant-sit-and-say-nothing-as-Iran-suffers.html
https://www.youtube.com/watch?v=EznM-EYuYg4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rkeP1HmVUb8


میلیارد تا چهار میلیارد دالر از ایران به آمریکا منتقل شده بود که بخش بزرگ آن متعلق به خاندان سلطنتی بود.

در  میلیون دالر۶۴۰سه میلیارد و   معادل حدود۱۹۷۹خوانندگان گرامی  توجه کنند که یک میلیارد دالر در سال 

حال حاضر است. نیویورک تایمز همچنین خاطر نشان ساخت که در آن دوران بودجه ساالنه ایران بندی درباره

 این رقم۱۹۷۶-۱۹۷۷بودجه برای “رهبری عالیقدر کشور، ” یعنی  محمد رضا شاه داشت، و بعنوان مثال در بودجه 

دالر کنونی، بود. به عالوه، در همان بودجه یک میلیارد دالر دیگر  میلیون۱۸۲بیشتر از   میلیون، معادل کمی ۴۳

نیز در اختیار محمد رضا شاه بود تا هر طور که صالح می داند هزینه کند. نیویورک تایمز همچنین از لیستی نقل

۱۷، در اوج انقالب منتشر شده بود که بر طبق آن خاندان پهلوی سهامداران عمده در ۱۹۷۸قول نمود که در پاییز 

 شرکت مواد ساختمانی از جمله۱۰ شرکت معادن، ۸ کارخانه فلزات، از جمله فوالد، ۲۵بانک و شرکت های بیمه، 

 شرکت۲۶ شرکت مواد غذائی، و ۴۳ شرکت ساختمان سازی، ۴۵ درصد بزرگترین شرکت تولید سیمان، ۲۵

.بازرگانی دیگر بودند

، ارقامدرباره ثروت شاه منتشر نمود ۱۹۸۰ آوریل ۲۳در گزارشی که روزنامه کریسچین ساینس مانیتور در 

 میلیون دالر تا یک میلیارد دالر بودند. این روزنامه ولی  خاطر نشان نمود که محمد۵۰مختلفی  ذکر شدند که از 

رضا شاه با دیوید راکفلر، میلیاردر امریکایی و مدیر بانک چیس منهتن دوستی  نزدیک داشت، و باید دید آیا پول

پنهانی  در آن بانک دارد یا خیر. ولی  یک سخنگوی آن بانک در آن زمان گفت که دولت ایران ]بعد از انقالب[

 میلیون دالر در آن بانک پول داشته است. الزم به یادآوری۲اسنادی به بانک داده است که نشان می دهد شاه حدود 

 اجازه ورود به این کشور را به۱۹۷۹است که به دلیل البیگری راکفلر و هنری کیسینجر بود که آمریکا در پاییز 

محمد رضا شاه و خانواده او داد، که منجر به بحران گروگان گیری شد. )ویکیلیکس اسناد کوشش ها و فشار های

). دولت بعدرا منتشر نمود  برای آوردن شاه به آمریکا۱۹۷۹راکفلر و کیسینجر بر دولت آقای جیمی کارتر در سال 

 میلیارد دالر در دادگاه های۳ میلیارد دالر و خواهر او اشرف پهلوی را برای ۵۶از انقالب شاه را برای بازگشت 

.آمریکا تحت تعقیب قرار داد، که به جایی  نرسید

، The Shah`s Last Ride) ”در کتاب خود “آخرین سفر شاه (William Shawcross) آقای ویلیام شاکراس

۱۸صفحه  منتشر کرده بودند که بر ( ۱۳۵۷ )۱۹۷۸به اسنادی اشاره می کند که کارمندان بانک مرکزی در پاییز  ،(

. میلیارد دالر از ایران خارج کرده بودند۲,۴طبق آن دو خواهرزاده شاه 

معتقد است که ثروت شاه در زمان خروج از ایران The Shah ”دکتر عباس میالنی، نویسنده کتاب “شاه

اشاره . ایشان به به گزارش سفارت بریتانیا در تهران از بانک های سوئیستا یک میلیارد دالر باشد می توانست

دو خواهر شاه، شمس و اشرف پهلوی، به ترتیب یک و سه میلیارد دالر پول از ایران خارج می  کند که بر طبق آن

.کردند، و بنا بر نتیجه می  گیرد که ثروت شاه می توانسته حدود یک میلیارد دالر باشد

در صفحه هم چنین الزم به یادآوری است که  Wikipedia ذکر شده است که زمانی  که او پس از محمد رضا شاه

 میلیون دالر۴۲۵خروج از آمریکا در جزیره باهاماس اقامت داشت، پیشنهاد کرد که کل جزیره را به مبلغ 

خریداری کند، ولی  این پیشنهاد بر این اساس که ارزش جزیره بسیار بیشتر از قیمت پیشنهاد شده بود، رد شد. ولی

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
https://www.radiofarda.com/a/f7-milani-shah-book-presentation/25078912.html
https://www.radiofarda.com/a/f7-milani-shah-book-presentation/25078912.html
https://www.radiofarda.com/a/f7-milani-shah-book-presentation/25078912.html
https://www.radiofarda.com/a/f7-milani-shah-book-presentation/25078912.html
https://www.radiofarda.com/a/f7-milani-shah-book-presentation/25078912.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZdXxW5qTUYo
https://us.macmillan.com/books/9780230340381
http://articles.latimes.com/1988-10-30/books/bk-684_1_william-shawcross
https://wikileaks.org/plusd/cables/1979STATE072876_e.html
https://www.csmonitor.com/1980/0423/042306.html
https://www.dollartimes.com/inflation/inflation.php?amount=1&year=1977
https://www.dollartimes.com/inflation/inflation.php?amount=1000000&year=1979


Wikipedia .و هم آقای انصاری هر دو اظهار داشته اند هم دکتر میالنی هیچگونه منبعی برای این ادعا ذکر نمی کند

.که خاندان پهلوی در اسپانیا دارای امالک وسیعی بودند که ارزش آنها، دستکم برای نگارنده، روشن نبود و نیست

پس از انقالب زمانی  که شاه برای معالجه سرطان خود به نیویورک رفت، در یک مصاحبه با خشم ادعای

به  میلیون دالر است، که چیزی نزدیک۱۰۰، و اعالم کرد که ثروت اوحداکثر میلیارد دالری خودرا رد نمود ثروت

۱۰۰حدود  در حال حاضر است. همچنین الزم به یادآوری است که اخیراً ثروت خانم فرح پهلوی  میلیون دالر۳۴۰

برآورد شد میلیون دالر .

    خبرنگار خطاب به پهلوی سوم می گوید: »شما گفتگو های زیادی۱۳۹۱ فروردین ۲ در در مصاحبه با رادیو فردا

راجع به دیدگاه ها و فعالیت های سیاسی تان انجام داده اید. ما در این گفتگو می خواهیم راجع به خود شما، شخص شما

با شما صحبت کنیم و احتماال پرسش هایی  را مطرح می  کنیم که برای شما غیر عادی است و این گفتگو را کمی 

خصوصی تر از گفتگو های معمولی می  کند که شما تا بحال انجام داده اید. بعنوان اولین سوال می  خواستم از شما

بپرسم شغل شما چیست آقای پهلوی؟« پهلوی سوم پاسخ می دهد: »از زمانی  که پدرم فوت شدند و من وارد صحنه

 سال می  گذرد. اسمش را نمیتوان شغل۳۰سیاسی اپوزیسیون ایران به نظام جمهوری اسالمی شدم، االن بیش از 

گذاشت، بلکه یک وظیفه عمری برای نجات کشورم از این وضعیت و رسیدن به آزادی و برابری کامل است. برای

رسیدن به آن آزادی که هم میهنانم واقعا مستحق آنند و مسلما خیلی  بیشتر تر از وضعیتی که االن با آن درگیرند. در

«.واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده است در این سال ها

خبرنگار می پرسد: »برای این شغل که درآمدی ندارید؟ منظور من این است که درامدتان از چه محلی بدست

پهلوی سوم پاسخ می دهد: »نه خوب، درآمدی ندارد. به هر حال آدم هر کاری که بتواند بکند در حد توانش می اید؟« 

انجام می دهد. من خوشبختانه با کمک خانواده ام توانسته ام زندگی  ام را بگذرانم. برای اینکه بتوانم تمام وقتم را برای

«.زندگی  سیاسی اختصاص دهم

: »خیر. همسر من البته مدتی پهلوی سوم پاسخ می دهد خبرنگار سپس می پرسد: »یعنی  همسرتان شاغل هستند؟« ”

کار می کرد. ولی  بطور کلی خیر. ما االن فقط در حال مبارزه هستیم و بیشتر هزینه ها را با کمک هم میهنانی که از

نظر هزینه ای در این مسیر کمک می کنند، و خانواده خودم بخصوص مادر خودم که تا بحال من را کمک کرده اند تا

«.بتوانم تمام وقت به این کار بپردازم

به عبارت دیگر، پهلوی سوم ادعا می  کند که دارای هیچگونه ثروت قابل توجهی  نیست، و خرج خود و خانواده با

کمک خانم فرح پهلوی و مردم خیر تامین می شود. این قابل باور نیست. در عین حال حتی ابراز چنین ادعایی عجیب

است، چون پر واضح است که کمتر کسی  آنرا باور می  کند، و در نتیجه این ادعا را نشانی  می داند از عدم صداقت

پهلوی سوم. یادآوری می شود که چند سال پیش وقتی  خانم مسیح علی  نژاد با پهلوی سوم مصاحبه نمود و درباره

درامد او از او پرسید، پهلوی سوم پاسخ داد که در کار تجارت با یک عده شرکا است و مخارج زندگی  را از این راه

.تامین می  کند

https://www.youtube.com/watch?v=kDxgG72vT1o&fbclid=IwAR07JBSwLNMlIuhRaHjSvhJZaUrotSCAz1pGEGfBciPHT7dkuJF97Pt5dNQ
https://www.radiofarda.com/a/f4_interview_reza_pahlavi_radio_farda/24522669.html?fbclid=IwAR0cFatsmV9SQTKDMLE3w4Zuc6V-ptvK7AVz_BpsoA5DM54GE8EAFrm6Iog
https://www.radiofarda.com/a/f4_interview_reza_pahlavi_radio_farda/24522669.html?fbclid=IwAR0cFatsmV9SQTKDMLE3w4Zuc6V-ptvK7AVz_BpsoA5DM54GE8EAFrm6Iog
https://www.celebritynetworth.com/richest-politicians/royals/farah-pahlavi-net-worth/
https://www.celebritynetworth.com/richest-politicians/royals/farah-pahlavi-net-worth/
https://www.celebritynetworth.com/richest-politicians/royals/farah-pahlavi-net-worth/
https://www.celebritynetworth.com/richest-politicians/royals/farah-pahlavi-net-worth/
https://www.celebritynetworth.com/richest-politicians/royals/farah-pahlavi-net-worth/
http://www.in2013dollars.com/1979-dollars-in-2017
http://www.in2013dollars.com/1979-dollars-in-2017
http://www.in2013dollars.com/1979-dollars-in-2017
http://www.in2013dollars.com/1979-dollars-in-2017
http://www.in2013dollars.com/1979-dollars-in-2017
https://www.upi.com/Archives/1981/01/12/Size-of-Shahs-fortune-a-mystery/2542348123600/
https://www.radiofarda.com/a/f7-milani-shah-book-presentation/25078912.html


 میلیون دالر از ایران خارج نمود. این مبلغ با تمامی۶۲پدر او  اعالم نمود که با اینحال، پهلوی سوم در مصاحبه ای

آنچه که دیگران برآورد کرده اند کامال در تضاد است، ولی  چون هدف روشنگری منصفانه است، در اینجا این ادعا

.هم ذکر می شود

کالم پایانی

:این مقاله پژوهشی دو هدف کلی را دنبال نمود

•  سال گذشته در معرض نگاه و قضاوت عمومی  بر اساس ده ها۴۰هدف اول قرار دادن کارنامه پهلوی سوم در طول 

.منبع و اسناد معتبر بود

• هدف دوم نشان دادن این موضوع بود که قصد اصلی  و واقعی  پهلوی سوم احیای دوباره سلطنت در ایران است، ولی 

چون او دارای هیچگونه پایگاه اجتماعی مهمی  چه در داخل ایران و چه حتی در میان ایرانیان خارج از کشور

نیست، هدف خودرا با کمک دولت های خارجی ، از جمله جناح راست افراطی آمریکا که در حال حاضر در قدرت

.است، و همچنین عربستان و اسرائیل دنبال می  کند

صفحه فیسبوک نگارنده

لینک مطلب در تریبون زمانه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/198507
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007516907764
https://www.youtube.com/watch?v=ND3-0klYLMA
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