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سالم يکه در جمهور یونیو روحان تیروحان ژهیدادگاه و اعدام، طرد، خلع لباس  ،یا

 و ترور شدند

 

 

 يژهیو يدادگاهها لهیموافق نبودند به وســ ینیاهللا خم تیکه با مواضــع آ ونیاز روحان ياریبســ یاســالم يجمهور در

ــتند و در موارد یخانگ احبسیبه زندان و  ایحذف، اعدام، خلع لباس و  ت،یروحان ــخاص  يمحکوم گش ــت اش بدس

 ناشناس ترور شدند.
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  تیروحان ژهیدادگاه و يخچهیتار

 يطهیخارج از ح تشیشد که مسئول سیتأس ینیاهللا خمبدستور روح 1358در خرداد  تیروحان ژهیو دادگاه و دادسرا

ــائ يقوه ــر بود.  هیقض ــرا و دادگاه ودر حال حاض ــتق تیروحان يژهیدادس و  کندیم تیفعال رانینظر رهبر ا ریز ماًیمس

از  ياریبسـ ت،یروحان ژهیاسـت. دادگاه و متفاوت رانیا يهادادگاه ریو سـا هیقضـائ يبا قوه زیدر آن ن یروند دادرسـ

سالم يمنتقد جمهور ونیروحان ست که از جمله مهمرا محاکمه کرده یا س نیترا س دیآنان   ،يبروجردینیکاظم نیح

 ،يعبداهللا نور ،یتهرانیمعصــوم دیمحمدرضــا نکونام، عبدالحم ،يمنتظر ینعلیحســ ،يعتمداریمحمّدکاظم شــر دیســ

 دیمج ،ياخامنه يقابل، هاد يهاد ،یهاشم يمهد دیس ،ياشکوریوسفیحسن  ،وریمحسن کد ،یکرمانمیفه یمرتض

فرزند ابوالقاسم  ،یخزعل يمهد نیدادگاه همچن نیهستند. ا يرازیشینیحس نیحس دیو س ياحمد منتظر تبار،يجعفر

 کیبا  یمحمد خاتم ندســت داد یدر پ نینمود. همچن یاســت، را احضــار و زندان یروحان ریغ یکه پزشــک یخزعل

 ونیدر امور روحان نژاديکرده و مشاور احمد تیشکا تیروحان يژهیبه دادگاه و ياز و یبرخ ا،یتالیخانم در سفر به ا

 يروزنامه"مسئول  ریمد هاینیخوئ يمحمد موسو يضمن محاکمه نیدادگاه همچن نیشد. ا يخواستار محاکمه و زین

مصوبه کشور، بنا  نیقوان به استناد ازیبدون ن نیدادگاه همچن نیروزنامه را داد. ا نیا يپنج ساله فیحکم به توق "سالم

و  افتی يشـــتریب تیدر دوران اصـــالحات فعال تیروحان ژهی. دادگاه وزدپردایبه صـــدور حکم م یبه احکام شـــرع

 اصالح طلب را محاکمه کرد. ونیاز روحان ياریبس

ما ـــو ندگانین هادها يبرا نژاديطرح دولت احمد بیمجلس هفتم پس از تص به احزاب و ن  يقطع بودجه کمک 

دادگاه  نیا بینص الیر اردیلیم 150 انیم نیکردند که از ا میتقس یحکومت يهاينهاد انیآن را م يبودجه ،یردولتیغ

 کی لمیانتشــار ف انیکه در جر شــدیدادگاه صــادر م نیا ياز ســو یمنتقد در حال ونیروحان هیعل دیشــد. احکام شــد

 .دیو خلع لباس محکوم گرد دیتنها به صد ضربه شالق، تبع يو ،یدر حال روابط جنس یروحان

 

 تیروحان يژهیدادگاه و ساختار

محمد  نیهمچن است. یسیرئ میابراه تیروحان يژهیو دادستان و يمحمدجعفر منتظر تیروحان يژهیدادگاه و سیرئ

شده یمجتهدزاده که پس از عبدالله ستان قم  ستان نیترمهم ،داد ست. ا یداد ستان تهران ا شور پس از داد  نیکل ک

ش صفهان،  شهر(تهران، قم، ا شهد، ز،یاهواز، تبر راز،یدادگاه در دَه  شت) داراهمدان، م ست و  يکرمان و ر دادگاه ا
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ـــرفاً دعاوعهده ـــانیا هیرا عل یو مال یحقوق يبوده و دعاو ونینروحا هیعل يفریک يدار ص  يو دعاو ردیپذینم ش

 .ردیگیباشد مورد دقت قرار م يفریکه ک یصرفاً تا جهات زین یخانوادگ

 یکی. سپس با دستور دادستان به شودیاستان مربوطه در نزد دادستان همان استان طرح م يابتدا در دادسرا اتیشکا

 فرخواستیپس از صدور ک شدهبه نزد دادستان ارجاع  فرخواستیصدور ک يو مجدداً برا ارجاع ياریاز شعبات داد

ــرا قرار دارد انکه در هم يپرونده به دادگاه بدو ــودیمدادهارجاع  دادس ــدور را .ش ــورت  ،يبدو يپس از ص در ص

ـــودیارجاع م تیروحان ژهیو دنظریبه دادگاه تجد ن،یاز طرف یکیاعتراض   يکه فقط در تهران وجود دارد. را ش

درخواســت اعاده  تواندیم یشــده) روحان تیعنه (آن که از او شــکا یاســت و فقط مشــتک یقطع دنظریدادگاه تجد

. شودیابالغ م يصادره به صورت حضور يها و آراو تمام ابالغ ردیگیمراحل محرمانه انجام م تمام. دینما یدادرس

قاطع  يمحاکم بدو يصادره را ندارد. معموالً آرا يآرا یاز اوراق و اسناد پرونده و حت کدامچیه افتیحق در یشاک

 یدگی. در طول روند رسشوندیم قیتعل هازاتمجا ای ابدییم لیو تحل لیتقل دنظریدر دادگاه تجد یاست ول دیو شد

روند  رینکند. ســ دایپ يفریک تیمحکوم یتا شــخص روحان شــودیم نیمصــالحه و توافق طرف جادیبر ا یمعموالً ســع

  است. یاز محاکم عموم عتریو سر کسالیها معموالً در کمتر از حجم کم پرونده لیبه دل ،یدگیرس
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 یاسالم ياعدام شده در حکومت جمهور ونیروحان

 یدانش نیغالمحس

مجلس  یلیبر تعط یمبن ینیاهللا خمکه با صــدور فرمان روحبود  يپهلو میطرفدار رژ ونیاز روحان یدانشــ نیغالمحســ

امر  نیمجلس به مخالفت با ا ياز اعضا یو برخ یامامفیجعفر شر ریوزبا انقالب، نخست یهمراه يبرا یمل يشورا

که ما  کندیاعالم م ینیاهللا خمروح دیخطاب به س جلس،در م مردم آبادان يندهینما ،یدانش نیغالمحسو  پردازندیم

ــخ م ابان،یو حرکت خرابکاران در خ هاییگواوهی نیو به ا میدهیمجلس را نم یلیتعط ياجازه  ی. که در پمیدهیپاس

 .شودیقبل از انقالب ترور م ،ینیعوامل خم لهیبه وس یآن دانش

ــتانش (هاد یکیو  يالهدعلم  يبا نامها ینیتن از عوامل خم دو ــازمان موحدیکرم ياز دوس اقدام به  نی) در قالب س

ـــ ـــ نیترور غالمحس دماوند  ابانیخود از خ لیکه با اتومب یهنگام ي. وکنندیتهران م يهاابانیاز خ یکیدر  یدانش

ـــتیم ـــبز رنگ لیومبات کیقرار گرفت که از درون  يافراد يهدف گلوله گذش ـــه گلوله بطرف اتومب پژو س  لیس

به  لیاتومب يشهیکردن ش از سوراخ اصابت کرد و گلوله سوم پس لیاتومب يکردند. دو گلوله به بدنه کیشل یدانش

ش"کتف  صابت کرد. و  پس از ا "یدان صد به ب نیا ستانیسوءق شد و تحت عمل جراح وریشهر 25 مار قرار  یمنتقل 

ــارب ــر  امیپ نیا هانیک ياطالعات و روزنامه يبا روزنامه یدر تماس تلفن خته،یاز محل حادثه گر نیگرفت. ض را منتش

ســد راه  ،ینیاهللا خمروح نیو انجام فرام یهرکس بخواهد در روند انقالب اســالم ن،یبســم اهللا قاســم الجبار«:  کردند

خود فروخته بود و نقش عروسک را در مجلس  ودغل  یروحان کیکه  یهالك شود. امروز دانش دیاهللا شود باحزب

است به  يحرکت ما هشدار نیقرار گرفت. ا ینیاهللا خممورد خشم و غصب فرزندان روح کردیم يباز یمل يشورا

 رایشد، زخواهند یسرنوشت نیدچار چن زیها ننکردن مجلس آن لیکه در صورت تعط یمل يشورا ندگانینما يهیکل

 »بینصر من اهللا و فتح قر__شود. لیتعط دیرهبرمان فرمودند مجلس با

ش سالم به در برد ول نیاز ا یدان صد جان  ستگ یسو ق  معروف يدر اظهارنظر يشد. و انرباریو ت ریبعد از انقالب د

  ".رودیهم م رانیاگه شاه برود ا"گفته بود:  رانیاز ا ياز خروج محمدرضا پهلو شیپ خود
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 رانیبه انقالب موجود است که در آن رفتن شاه را برابر با رفتن ا یمنته يدر روزها یدانش نیاز غالمحس زین ییویدیو

سخ به خبرنگارداندیم شاه از ا اریاگر بخت«: دیگویم ي. او در پا صرار بکند، هم مملکت م رانیبر رفتن  و هم  رودیا

 ».رودیم رانیو هم ا رودیم اریبخت

 

 

 

  یدانش نیغالمحس
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در بهمن  یانقالب اسالم يروزیبعد از پ يبود. و یمل يآبادان در مجلس شورا یروحان يندهینما  یدانش نیغالمحس

ستگ 1357ماه  شنبه  رانیا یمل ونیزیتلو ویراد یمذهب يهابرنامه انیشد. او که از مجر رید سه  سفند  22بود، در روز  ا

فســاد در ارض، محاربه با خدا و خلق خدا به اعدام محکوم شــد و حکمش همان روز  يمحاکمه و به جرم ها 1357

 اجرا شد.

سمت يو ستمیخود عنوان کرده بود: اگر من م اتیاز دفاع یدر ق ساواك مرا م خوا ستعفا کنم،  شت،یاز مجلس ا  ک

ـــتمینم یمن حت ـــم ز نیجزو گروه مخالف توانس خود دولت  ،دولت را در مجلس نیمخالف رایدولت در مجلس باش

 دولت حرف بزنند. هیتا عل کردیانتخاب م

 

 

  ربارانیبعد از ت یدانش نیغالمحس
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 ياهللا آشور بیحب

مخالف حکومت  انی، تهران)، جزو روحان1360 وریشــهر  28 درگذش�����تھ  –، گناباد 1315(زاده  يآشــور اهللابیحب

 در مشهد بود. يپهلو

 نیو سازمان مجاهد یاسالم يجمهور انیمسلحانه م يریو عرفان بود که پس از آغاز درگ یستیزاهل ساده ،يآشور

گروه فرقان نبود  ای نیبرخالف تصور، وابسته به مجاهد ياعدام شد. آشور نیدر زندان او گریتن د 80خلق، به همراه 

موضــوع، ســران  نیمحبوب بود هم اریبســ انیو دانشــجو یاســیســ انینزد زندان يو اســاســاً با ترور هم، مخالف بود. و

  شد. ریتکف هان،یاز فق یبرخ ي، از سو"دیتوح "به نام یانتشار کتاب لیبه دل ي. آشوردادیرا آزار م هیعلم يحوزه

  

  

  ياهللا آشور بیحب
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سکوت  يدر برابر اعدام آشور يو نکهیاز ا افتیانتشار  ریاخ يکه در سالها ياخامنه یقابل در نامه خود به عل احمد

ش«: دیگویو م کندیکرد، از او انتقاد م شما،  سابق   اهللابیحب خیدر هنگام محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر 

شور سکوت کرد يآ شاهد جان  دیبه اتهام ارتداد  شار کتاب  دیشد يفرد باختنو  صرار و  »دیتوح«که به جرم انت و ا

 زیبر کفرآم یمبن يزدیمصباح  یمحمدتق خینگهبان) و ش ي(عضو سابق شورا یابوالقاسم خزعل خیش انیشهادت آقا

 هممت سابقهیب یرا در شهادت ياخامنه نیاحمد قابل همچن» آن کتاب اعدام شد. يسندهیبودن مطالب و مرتد بودن نو

که در  دهدیم یگواه یوجدان شما بهتر از هرکس«است: بوده دیکتاب توح فیو تأل تیمالک یکه خود مدع کندیم

 يحوم آشـوردادن شـما با مر یآشـت يبرا یو خراسـان يمکرر و ناموفق دوسـتان مشـهد يهاجلسـات متعدد و تالش

آقا به نام خودش  نیاز من است که ا دیتوحمطالب کتاب «بود که  نیشما ا یسخن اصلبود  انقالب) يروزیاز پ شی(پ

 يستهیشا یکی م؟یتکر يگریاعدام شود و د یکی دگاه،ید کیکه از دو نفر با  ستین زیانگشگفت». استچاپ کرده

 ».ینظام اسالم يرهبر يستهیشا يگریگور باشد و د

شور شورا1359آبان  ازدهمیدر  يآ سالم ي، در محوطه مجلس  سط  ،یا شهد بنام  ندگانیاز نما یکیتو مجلس از م

ها را و گروه تهایاز شخص یاعتراض برخ يریدستگ نیشد. ا ریو توسط پاسداران دستگ ییشناسا المه،ید دیعبدالحم

 فرستاد. نیرا به زندان او اوبود، را صادر کرده يآشور يریکه حکم دستگ ،یاما قدوس خت،یبرانگ

اعتقاد داشـــت)  يبود که به ارتداد آشـــور یاز جمله کســـان ی(که پدرش ابوالقاســـم خزعل یخزعل يمهد يگفته به

 یاســت؛ گرچه او مدعرا اعدام کرده يو ،يزدیو مصــباح  یاز ابوالقاســم خزعل ییفتوا افتیبا در ياســداهللا الجورد

ست که فق شتند و غرض الجورد هانیا ستفتا از آن يمورد نظر، خبر ندا ست. خبر اعدام حب يها، اعدام واز ا  اهللابیا

شور سالم يجمهور يدر روزنامه يآ شنبه  خیتار 665شماره  یا شده 1360 وریشهر 30دو ست. در اطالعدرج   هیا

ستان یروابط عموم ست که حکم اانقالب مرکز مندرج در روزنامه آمده یداد در  نینفر از هواداران مجاهد 50عدام ا

  به مورد اجرا گذاشته شد. نیاوزندان  يمحوطه
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  شدندتیرباران که به همراه آشوري  نینفر از هواداران مجاهد 50 اسامی
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   شد يکه باعث قتل آشور یکتاب " دیتوح "

 

ـــر یعل اگر ـــداهللا الجوردا گفت،یم» مذهب هیمذهب عل«از  یعتیش  نیو ا زدیها حرف مهم از جنگ عمامه يس

 نیدر ا يآشـــور اهللابیها که نخواهد شـــد. جنگ عمامه به راه افتاد و حبچه افتدیها که راه بکه جنگ عمامه ینگران

سالم يجنگ نابرابر جانش را داد. جمهور ساس فتوا 1360 ورماهیشهر 28را در  یروحان نیا یا که  يارتداد يو بر ا

 .صادر کرده بودند، اعدام کرد یو ابوالقاسم خزعل يزدیمصباح 

ست شور اهللابیحب یمیو قد کینزد یدو شور یمانع ياخامنه یبا عل يآ شد تا جان آ شود چرا که خامنه ين  ياحفظ ب

 .به دل داشت نهیبود از او ککرده دایبا او پ يآشور »ِدیتوح«و بر سر کتاب  میکه در قد یبر اساس اختالف زین

 يمخالف حکومت شاه بود که خواهان برافتادن حکومت شاه و برقرار انیاز انقالب از روحان شیپ يآشور اهللابیحب

و  يمطهر یمانند مرتضــ یانیرا که نوشــت مورد مخالفت روحان »دیتوح« کتاببود. دیو توح یحکومت اســالم کی

 .قرار گرفت یمحمد بهشت

و کتابش  يآشور اهللابیحب يدرباره يدر مورد نظر مطهر »يمطهر دیخاطرات من از استاد شه«در کتاب  یدوان یعل

شیخ جسور  شناسم،یام. این شیخ را من ماست، من آن را دیده یگفت: کتاب مزخرف يشهید مطهر«: سدینویم نیچن

ــهد يو رودار ــت، مش ــجد قبا بعد ا ياس ــت. چند وقت پیش هم در مس . مثل اینکه رفتیمفتح منبر م ينماز آقا زاس

ست سورتر م گرداندیاو را م ید شما کار دارم ول . آمده بود خانهکندیو ج ساعت با  ساعت  کیبیش از  یما که نیم 

میدان شوش و پایین شهر و  يباید برو ،یشهر باش يماند و حال مرا گرفت. با جسارت گفت تو نباید در قلهک و باال

   »م.شویدیوانه م یکه دارم، بروم میدان شوش میان آن شلوغ. گفتم: آشیخ! اگر من با این حجم کار يعادمیان مردم 

شور ياخامنه سرقت کرده »دیتوح«کتاب  يمحتوا يمعتقد بود آ سترا از او  شور. ا س يآ  اریبر خود و نفس خود ب

ـــخت م ـــیبود که نه لباس خوب م ي. آخوندگرفتیس ـــالم دی. حمخوردیم یخوب يو نه غذا دیپوش  ریمد ،یاس

دارد و نه  ایاست، نه دن یبدبخت خیش«: دیگویاو م فیبود در توصاو را منتشر کرده دیکه کتاب توح ر،یانشتارات غد

جا دعوت فالن یاســـت؛ حت يعاد اری. خورد و خوراکش بســـارزدینم یپول بهتمام لباس تنش  دید دیآخرت، خواه

شت و پرآب خها را خورده و به آنپرتقال نیبوده، بدتر سراف موردهها که پرتقال در  دیکنیاند، اعتراض کرده که ا

 ».دیطلب هستو رفاه
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سداهللا الجورد ریدستگ یاسالم يدر محوطه مجلس شورا 1359ماه آبان ازدهمیدر  يآشور ساس  يشد و ا او را بر ا

شور یخزعل يفتوا صباح اعدام کرد. خبر اعدام آ شنبه  يو م سالم يجمهور يدر روزنامه 1360 وریشهر 30دو  یا

  منتشر شد.

 چیزي قربانی آشوري حبیب. شد اعدام ارتداد اتهام به او بلکه فرقان گروه از نه و بود خلق مجاهدین عضو نه آشوري

. کرد حذف را بســـیاري روحانیان اســـالمی جمهوري در عمامه جنگ. گفتمی »عمامه جنگ« آن به خود که شـــد

  .بود هاآن از یکی آشوري اهللاحبیب

  

  

  . روحانی دوم از سمت راست مصباح یزديرا صادر کردند آشوريارتداد  يحکم فتوا یخزعل اهللاتیوآ يزدیمصباح  60سال 
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 صورت گرفت يزدیاهللا مصباح  تیو آ یاهللا خزعل تیآ يوبر اساس  فتوا يبدست الجورد ياعدام آشور

شور يکه پدرش برا يریحکم تکف يدرباره ،یخزعل اهللاتیفرزند آ ،یخزعل يمهد : دیگویم نیصادر کرد، چن يآ

س یتیفیو با ک یبیدر قطع ج يآشور دیکتاب توح« اشکال از  13آن را مطالعه و نازل منتشر شد، همان روزها پدر اریب

دفاع از خود به محضر حضرت  يبرا يدانستند. آشوریکتاب را مرتد م سندهیآن گرفتند، به استناد آن اشکاالت، نو

سد،یم یخزعل اهللاتیآ شور و ه ر سه ا کند،یخود دفاع م دیاز عقا جانیبا  صل آن جل ست که پس از خروج  نیحا ا

 »"او مرتد و نجس است! د،یاو را آب بکش ياستکان چا": ندیفرمایاو از منزل، پدر م

ست که اختالف خامنه نیماجرا ا نیجالب ا نکته شور ياا سر ا شیدر پ يو آ معتقد  يابود که خامنه نیاز انقالب بر 

 نیتالش داشتند که ب يو آشور يااست. دوستان مشترك خامنهکتاب را از او سرقت کرده نیا يمحتوا يبود آشور

 .رفتینپذ يابرقرار کنند اما خامنه یدو دوست آشت نیا

 آوردیاو م ادیماجرا را به  نیا سد،ینویم ياخامنه یبه عل 1384که در سال  يادر نامه پژوه،نید یقابل، روحان احمد

  .کندیاست، شماتت مرا نگرفته ياعدام آشور يجلو کهنیرا بابت ا ياو خامنه

  

 

  آیت اهللا محمدي گیالنیي، سداهللا الجورداز سمت راست: ا
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 بدین او ينامه کرد، شماتت آشوري اعدام از جلوگیري براي تالش عدم بابت را ايخامنه علی اينامه در قابل احمد

سدمی قابل بود؛ شرح سی هر از بهتر شما وجدان«: نوی سات در که دهدمی گواهی ک  و مکرر هايتالش و متعدد جل

ستان موفقنا شهدي دو سانی و م شتی براي خرا شوري مرحوم با شما دادنآ صلی سخن ،)انقالب پیروزي از پیش( آ  ا

ست من از توحید، کتاب مطالب" که بود این شما ستکرده چاپ خودش نام به آقا این که ا ست انگیزشگفت. "ا  نی

ــود اعدام یکی دیدگاه، یک با نفر دو از که ــته یکی!! تکریم؟ دیگري و ش ــایس ــد "گور" ش ــته دیگري و باش ــایس  ش

  »؟"اسالمی نظام رهبري"

  

  خلق مجاهدین سازمان روایت به آشوري، اهللا حبیب

 اسارت، ماه9 از بیش کردن سپري از پس آشوري، اهللاحبیب مجاهد االسالمحجت 1360 سال شهریورماه28 سحرگاه

ــرانجام ــپرده اعدام هايجوخه به همرزمش و مجاهد برادران و خواهران از جمعی همراه س ــد س  پیر ترتیب بدین و ش

تار هاي و آشــــامخون کف ند کارش، آخو نایت قام ج نه انت حانی این از را خود يدیری بارز رو ـــمن و انقالبی و م  دش

 .بازگرفتند فروشدین مرتجعین ناپذیرآشتی

ــالم حجت ــوري اهللاحبیب مجاهد االس ــت و زحمتکش خانواده یک در آش ــاورز، تهیدس ــتاهاي از یکی در کش  روس

 ذهن. پرداخت طلبگی تحصیالت به مشهد شهر در مشقت، و زحمت سراسر زندگی یک خالل در و آمد بدنیا گناباد

 چارچوب در آشوري شهید که شد این از مانع زحمتکشان، به عشقش از مملو خروش و پرجوش قلب و خالق و باز

ــطاییقرون تعلیمات ــلطه تحت هايحوزه وس ــیل به مرتجعین يس ــتن لذا و گردد تبدیل فس ــکس  و قید قطور دیوار ش

 شــور و آگاهی پرتو در و آورد روي اجتماعی مســائل و تاریخ يمطالعه و جدید علوم به ها،حوزه ارتجاعی بندهاي

 سال خرداد15 قیام در. شدکشانیده خائن شاه يوابسته رژیم علیه بر سیاسی مبارزات میدان به آغاز همان از انقالبیش

 پاسخ حدقل دادن و مذهبی پرشور جوانان به دادن آگاهی صرف را خود نیروي نیز آن از پس و نمود شرکت 1342

  .نمود ارتجاع از سرخورده نسل این تحیر و سرگشتگیها به

 طالبش و جســتجوگر چشــمان برابر در نو و تازه افق و شــد باز آشــوري قلب و ذهن بر جدیدي يدریچه 1350 ســال

 و اصولی راه تنها عنوانبه را مسلحانه يمبارزه که توحیدي ایدئولوژي با ایران خلق مجاهدین سازمان. گردیدگسترده

ستن جهت انقالبی سم شک شمن قدرت طل سالم و برگزیده جامعه بر حاکم یاس و د  خود عمل راهنماي را انقالبی ا
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 ایدئولوژیک -ســیاســی نیازهاي با نزدیک از هاســال خود که آشــوري شــهید. بودکرده موجودیت اعالم ،داده قرار

 خود بلکه یافت، مسأله براي پاسخ تنها و متکاملترین را مجاهدین عمل و ایدئولوژي تنها نه بود، آشنا مسلمان جوانان

ستراتژي و توحیدي ئولوژياید يپیگیرانه تبلیغ و آموزش با صادقانه نیز  سمت خود مبارزات به مجاهدین، مسلحانه ا

 جوانان او. گردید تبدیل جوانان و دانشجویان روشنگري جهت کانونی به مشهد در او محقر يخانه. بخشید جهت و

 به را مبارزه شکل این اساساً و نمودمی دعوت مسلحانه يمبارزه صفوف به پیوستن به محافل این در را مشتاق و تشنه

 و گفتمی مجاهدین از دانشــجویان براي. نمودمی قلمداد مبارز ســازمانهاي و گروهها ارزیابی معیار و محک يمثابه

 . “دهد قرار مجاهدین راه در مرگ مرا، مرگ که خواهممی خدا از”: که نمودمی تکرار را جمله این بارها

 دوردست شهرهاي به خائن شاه عمال دستبه یا و افتاد زندان به عقایدش سر بر بارها آشوري اهللا حبیب شهید مجاهد

ــهر جمله از ــتر ایمانی با بار هر او اما. گردید تبعید ایرانش ــتی هر از و دادمیادامه اشمبارزه به بیش ــکیل براي فرص  تش

 و ســختگیریها و داشــت او به “ســاواك” که حســاســیتهایی رغمبه او. نمودمی اســتفاده روشــنگرانه محافل و جلســات

ـــتافتمی مجاهد زندانیان هايخانواده دیدار به کرد،می اعمال برایش که هاییکنترل  خود پیوند نیز طریق این از و ش

 خود “توحید” کتاب آشوري شهید شرایطی، چنین در. بخشیدمی بیشتري عمق آن شهداي و هاسمبل و سازمان با را

 ارتجاعی رژیم کنونی سردمداران و( روز آن مغز خشک و متحجر آخوندهاي خشم کتاب، این انتشار. نمود منتشر را

ـــوري مرتجعین، نیز ترپیش آن از چند هر. برانگیخت را) خمینی  اما کردند،می تخطئه اشمترقی افکار خاطربه را آش

 سال در جریان این. شورانید او برعلیه را ارتجاعی علماي حوزه، سنتی افکار از ارتداد يمثابه به “توحید” کتاب انتشار

 تالش از پس که – مجاهدین ســازمان پیکر بر نماچپ هاياپورتونیســت يضــربه شــدن علنی از پس ویژهبه 1355

شوري علیه بر ارتجاعی تحریکات -بودگرفته قرار سؤال مورد شدتبه آن ایدئولوژي سازمان، شید، شدت را آ  بخ

 يتخطئه و مجاهدین به تهاجم براي ارتجاعی راست لحاظ بدین که مناسبی فرصت و اپورتونیستها خیانت رغمبه زیرا

شوري شهید بود،کرده پیدا مختلف هايمارك با آنها توحیدي ایدئولوژي ستواري و قاطعیت با آ  مجاهدین از تمام ا

 از. فشــردمی پاي آنان ایدئولوژي و اعتقادات درســتی بر چنانهم و نمودمی دفاع آنها توحیدي اعتقادات و آرمان و

 یزدي و خزعلی و مطهري اي،خامنه معدوم، بهشتی قبیل از ارتجاع سردمداران کهآن از پس 1355 سال در رو همین

 و کتاب آوريجمع براي را او و خواسته تهران به را آشوري خمینی، آخوندهاي سایر و) خمینی مجلس رئیسنایب(

ـــار تحت بعدي، هايچاپ در آن از هاییبخش در نظر تجدید یا ـــوري دارند، قرار فش ـــتدالل و منطق با آش  در و اس

 که دیدمی را مشـترکی ينقشـه تهاجمات، این وراي در او که چرا. نمود ایسـتادگی آنان برابر در قاطعیت با حالعین

ــاً ــخص ــربه از پس مش ــت يض ــده ریزيبرنامه مجاهدین علیه بر ها،اپورتونیس  و مغازالت به توجه با ویژهبه او و بودش
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ـــردمداران برخی ارتباطات ـــاواك، با جریان این س ـــرایطی در هم آن س  تحت مبارز، و مجاهد رزمندگان که ش

شتند، قرار شاه دژخیمان هايشکنجه سله يزمره در نیز را آن دا  مجاهدین علیه بر مرتجعین و ساواك هايتوطئه سل

 آخوند و کردند صادر را تکفیرش حکم دیگران و مطهري رو همین از. نمودمی گوشزد دوستانش به و کرده قلمداد

 !“شود کشیده آب باید ظرفش”: که داد دستور خزعلی

سالم حجت شوري اهللاحبیب مجاهد اال شت شرکت فعالی صورتبه قیام، جریان در آ  از زمینه، این در او حرکت. دا

شکارانه خط سته آخوندهاي يساز شخص کامالً خمینی به واب شتهاي با توأم که هایشسخنرانی. بود متمایز و م  بردا

 مبارز جوانان پرشور استقبال با بود، اسالم از وسطاییقرون و ارتجاعی دیدگاههاي نفی و اسالمی اعتقادات از انقالبی

 يمدرسه تهران، دانشگاه اقتصاد يدانشکده تهران، دانشگاه بابلسر، عالی يمدرسه رد او هايسخنرانی. شدمی روروبه

شگاه پارس، عالی شهد دان شجوئی، مراکز از دیگر تعدادي و م  کنار در طبس يزلزله جریان در او. اندجمله آن از دان

ـــیاري ـــجویان از بس ـــیبت زدگانزلزله کمک به جوانان و دانش ـــتافت داغدار و دیده مص  و نظریها تنگ از فارغ و ش

  .کرد کار منطقه محروم مردم براي دل صمیم از لباسانش، هم طلبیهايفرصت

 رجوي مسعود مجاهد برادران دیدار به شهید، هايرضائی يخانه در سیاسی، زندانیان از آزادي از پس آشوري شهید

 .رفتمی رسته بند از مبارزین و مجاهدین سایر دیدار به نیز گوناگون هايفرصت در و شتافت خیابانی موسی و

سالم حجت شوري اهللاحبیب مجاهد، اال  يعمده و نموده برقرار سازمان با ترينزدیک ارتباط بهمن،22 قیام از پس آ

شت آمد و رفت مرتباً مجاهدین ستاد به او. نمود سازمان نفع به فعالیت وقف را خود انرژي و وقت  خود ارتباط و دا

 -مجاهدین از هواداري ســر بر – او با دیرباز از که مرتجعینی براي مســأله این. دادمی ارتقاء و گســترش ســازمان با را

 با نزدیک از خود که او. بود تحمل غیرقابل دیگر بودند،کرده غصــب را حاکمیت که امروز ورزیدند،می خصــومت

 سازش بر مبنی آنان يمصرانه هايدرخواست از هیچیک به تنها نه داشت، آشنایی رژیم مزدور و ریاکار سردمداران

ـــراحت با بلکه نداد، تن جنایتکار آخوندهاي با همکاري و ـــین، زبانی و ص  ویژهبه و مردم براي را آنها ماهیت آتش

 در. نمودمی تبلیغ و تأیید را آنان قبال در ســازمان انقالبی و حقبه موضــعیگیریهاي جا همه و نمودمی افشــاء جوانان

 به و گرفت قرار تهران در ســازمان “روابط” بخش با مســتقیم ارتباط در 1359 ســال در آشــوري روند، همین يادامه

 .پرداخت فعالیت

 شهید) ایران خلق مجاهدین سازمان اعضاي از( طباطبایی احمد دکتر شهادت دنبالبه ،1359 آبانماه پنجم دوشنبه روز

 .زد دامن بیشتر چه هر را مرتجعین خشم مسأله این و گذارد نماز او يجنازه بر آشوري
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ــرانجام ــوري که آبان یازدهم تاریخ در س ــري یک انجام جهت آش ــط بود، رفته مجلس به ارتباطات س  “دیالمه” توس

 آخوند از حکمی سرعتبه ارتجاع پاسداران. ساخت مطلع را خمینی ضدخلقی سپاه معدوم، مزدور این. شد شناسایی

سی جنایتکار شت به اقدام و کرده دریافت معدوم قدو شوري بازدا شتی. نمودند آ سیعا که بازدا  قرار اعتراض مورد و

ـــیت و نیروها اقدامات از هیچیک اما گرفت، ـــخص ـــید، نتیجه به او آزادي جهت متعهد هايش  يپرونده که چرا نرس

ــوري ــازمان با ارتباطش و قیام از پس ویژهبه آش ــع و مبارزات و س ــدیداً گیریهايموض ــد ش  نزد در اش،ارتجاعی ض

شاندین سیار خزیده، قدرت به فرو ست. بودشده قبل از ترسنگین ب صه جمله یک در او از ارتجاع خوا : شدمی خال

ستان و مجاهدین از گرداندن روي سیآ سته دارو با سازش و بو  با کوتاهی مالقات در خود او!. . . تبهکار خمینی يد

 و آرمان به نسبت ناپذیریشسازش و برایمان تأکید و خمینی دژخیمان يخواسته این کردن مطرح ضمن اش،خانواده

ست خبري آزادي از ترتیب بدین”: بود گفته سازمانش، صد مرتجعین که دیدمی عینه به او! “نی صتی متر ستند فر  تا ه

ــیون دادگاههاي چونهم ــطائی، قرون انگیزاس ــتگی و مترقی عقاید جرم به را او وس  زنده زنده مجاهدین، به اشپیوس

 و خلق به نسبت خیانت اندي و سال دو از پس مرتجعین دیگر که زمانی 1360 خرداد امسی از پس البته که! بسوزانند

 ویژهبه بود، نمانده باقی آشـــوري از گرفتنشـــان انتقام براي مانعی هیچ دیگر بودند،گشـــوده آتش آنها بروي انقالب،

 از خمینی، دژخیمان روزافزون تضییقات و فشارها انواع رغمبه نیز، اسارت دوران در خلق مجاهد دانشمند این کهاین

ــلحانه يمبارزه ــري رژیم علیه بر مجاهدین يمس ــدبش  داد،نمی آن کردن محکوم به تن و نمودمی حمایت خمینی ض

ــرانجام ــردمداران دیگر و خمینی تأیید و تأکید با س ــوصبه رژیمش س ــت روز جنایتکار، ايخامنه خص ــتم وبیس  هش

 .گردید تیرباران آشوري اهللاحبیب مجاهد، االسالم حجت ،1360 سال شهریور

 بســیار غذاي همیشــه. داشــت محقري زندگی و زیســتمی ســاده غایتبه آشــوري، اهللاحبیب مجاهد االســالم حجت

ـــاده  پنجراه در محقرش اتاق دو. نمودمی تردد بود،کرده تهیه زحمت به که ايکهنه يدوچرخه با و خوردمی ايس

 همسر زندگی محل هم -بودداده انجام را آن کارگري عمدتاً خودش خانه، ساختن هنگام که -مشهد “خیابان ئینپا”

 جوانان و دانشجویان به ضدارتجاعی و اسالمی مترقی هايآموزش جهت کانونی صورتبه هم و بود فرزندش پنج و

ــهد ــهرهاي و مش ــاده گونهاین. بودگردیده تبدیل اطراف ش ــتی س ــع و زیس ــیات با کامالً او تواض ــوص  و انقالبی خص

 و رنج و فقر يزاده خود او که چرا. گرفتمی نشــات مبنایی چنین از و داشــت کامل انطباق و همآهنگی اش،مردمی

شغله رغمبه. بود زحمت ستاي به مدتی براي هرازگاهی مبارزاتی، و علمی هايم  در آنجا در و رفتمی زادگاهش رو

 براي”. . . : گفتمی همرزمانش و دوستان به بارها او رابطه این در. پرداختمی کشاورزي به روستا زحمتکشان کنار

ـــأله نداریم، برخوردي یدي کار با که) بود روحانیان کلی طوربه منظورش( ما ـــتثمار يمس  که رنجی و درد و اس
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ــان و کارگران ــوند،می متحمل زحمتکش ــت عینی ش ــان و هاتوده میان به باید. نیس  کار به آنان مانند و رفت زحمتکش

 تئوریهاي يارائه و روشـــنفکرانه هايبافیخیال به پرداختن مانع و بخشـــدمی عمق ما تئوریهاي به عمل این. پرداخت

  ".گرددمی ایدئولوژیک و اجتماعی مسائل باب در غیرواقعی

 فئودالیسم و داريسرمایه از اعم استثمارگرانه طبقاتی هايصبغه انواع به آلوده که مرتجعین “اسالم” نیز دلیل همین به

 و فئودالها مدافع فروشاندین دشمنی دلیل و. بود آورانزجار طبعاً و ملموس بسیار آشوري براي بود، داريبرده حتی و

 و مجاهدین نیز را. . . و اهللاآیت و مجتهد و فقیه کســـوت در زحمتکشـــان اســـتثمار کنندگان توجیه و دارانســـرمایه

 .نمودمی ارزیابی رابطه همین در خودش

شوري شهید شگر و خالق و باز ذهنی آ شت کنکا ضاها و نو نظرات نقطه دنبالبه دائماً و دا شم و ف  و تازه اندازهايچ

ــطاییقرون هايحوزه بندهاي و قید رغمبه. بود جدید ــطالحبه وس ــت او دینی، علوم اص ــگاه از توانس ــهد دانش  در مش

 يمطالعه به خود، دیدگاههاي و تفکرات به بخشــیدن غنا براي منوال همین بر و شــود التحصــیلفارغ ادبیات يرشــته

 پربارش و کوتاه عمر طول در که کمی آثار. پرداخت مترقی و متعهد سیاسی و اجتماعی و تاریخی آثار و کتب انواع

 .دهدمی نشان را او ایمان و تعهد و خالقیت و ذهن پویایی خوبیبه مانده، جايبه او از

 منتشر 1355 سال در که کرده ترجمه فارسی به انگلیسی از نیز کتابی و داشت تسلط انگلیسی و عربی زبان به آشوري

 .است گردیده منتشر وي قلم به “تاریخ و البالغهنهج به نگرشی” جملهمِن دیگر آثار سري یک و گردید

 و ســادگی و صــفا و نفسبه اعتماد او در صــداقت، و ایمان و آگاهی و بود صــادق و آزاده انســانی آشــوري شــهید

 ابایی هیچ و کردمی بیان همه براي دل صمیم و نیت خلوص با را راهش درستی. بودآورده وجودبه ايویژه صمیمیت

ــت مرتجعین لعن و طعن از ــتی در ايلحظه نیز زندان دوران در دلیل همین به. نداش  و نکرد تردید آرمانش و راه درس

ـــی زندانیان با آموزش و بحث و خمینی دژخیمان مقابل در مقاومت به مجاهدش برادران کنار در همواره ـــیاس  و س

 متوقف راه این در ايلحظه شـــهادت هنگام تا و داشـــت اشـــتغال زندان درون مبارزات و هافعالیت براي ریزيبرنامه

ــحرگاه که بود چنین و. نگردید ــت  س ــتموبیس ــهریور هش  و مجاهد برادران و خواهران از تن دهها همراه به 1359 ش

 .شد سپرده تیرباران يجوخه به همرزمش

سادات گیتی مجاهد سته اعدام از قبل لحظاتی انقالبیون دیگر و آشوري با همراه که جوزي ال  یکجا در هم با جمعید

شتند، قرار شوري و خود انقالبی حیات يصحنه آخرین دا شور ينامه در را آ  از قبل لحظاتی که ايدهندهتکان و پر

 :کندمی تصویر چنین نوشته، مادرش به خطاب تیرباران



34 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 ايفدیه من ناچیز جان شاید که امید این با و رفتم راه این در سربلندي و افتخار کمال با من که بگو همه به مامان. . . ”

شاء ،دنیا محرومان يهمه آزادي راه در باشد . باشید توحیدي قسط يجامعه آن گرنظاره شما حداقل که روزي اهللا ان

 غفوري يگلزاده پسر ماست، جزو هم آشوري االسالم حجت. بود یادم آخرش فقط نوشتم براتون که آیه این مامان

 و االموال من نقص و الجوع و الخوف من بشیء ولنبلونکم” داشت آشوري آقاي این گفتممی داشتم آره. هست هم

 ربهم من صلوات علیهم اولئک راجعون الیه وانا هللا انا قالو مصیبه اصابتهم اذا الذین الصابرین بشر و الثمرات و االنفس

 گفت برام رو آیه تمام آنوقت شد تمام نمازش کردم صبر من خواند،می نماز در را “المهتدون هم اولئک و رحمه و

  “ .کرد معنی و

 خلق مجاهدین( آن پیشــتاز حامالن و انقالبی اســالم به وفاداري و انقالبی ایمان با و بود “صــابرین” از خود آشــوري

ـــتی مبارزه و) ایران ـــمبل با ناپذیرآش ـــالم و ارتجاع س ـــداس ـــته و دار و خمینی یعنی محض و ض  و فروشدین يدس

شان ییرها و خلق آزادي يفدیه خلق، مجاهد هزاران چونهم را خود پاك جان تبهکارش، سالم پاالیش و زحمتک  ا

ــله جلعیات و طبقاتی ارتجاع و تحریف قرن14 زنگارهاي لوث از انقالبی ــلس ــاندین يس  بازماندگان آخرین و فروش

  .نمود -جنایتکارش باند و دجال خمینی -آنها

  

  توحید کتاب مورد در مختلف نظریات

ـــوري مهم و جنجالی اثر ”توحید“ کتاب ـــال در که بود آش  نظام تغییر به منتهی اجتماعی تحوالت متن در و 1357 س

 .آمد بازار به آن دوم چاپ و شد نایاب زمانی اندك در کتاب. شد مشهور سیاسی،

 مالحظات زمانی، برش همان در را آن اسالمی جمهوري کنونی رهبر که شد و بود اهمیت با چنان آشوري ”توحید“

 .دانستمی ـ آشوري هايدیدگاه نه و ـ خود

 مشــهد کوهســنگی نزدیک محقر ايخانه در. بود فراري و محکوم پدرم ،1357 تابســتان“: نویســدمی خزعلی مهدي 

 .داشتند طبسی و نژادهاشمی چون مشهد سیاسی روحانیون با مخفیانه جلسات هاشب. داشت اقامت

 ايخامنه آقاي عشا و مغرب نماز از بعد و برو کرامت مسجد به که گویدمی) بازار مؤمنین از( رضا حاج به شب یک

 .”بیاور ما منزل به را
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ـــوري "توحید" کتاب يدرباره بحث. آمدند ما منزل به ايخامنه آقاي ـــیار پدر بود؛ آن مباحث و آش  ردِ در تند بس

ـــوري توحید ـــخن آش ـــوري .گفتندمی س  دلیل به ايخامنه آقاي به هم تندي عتاب گاهی خواندند،می مرتد را آش

 :گفتندمی پدر ارتداد به رأي جواب در ايخامنه آقاي! داشتند آشوري از ایشان حمایت

 ”.خواندمی ما منزل در را نمازش آید،می ما منزل به که صبح و است مسلمان او“

شان و آوردمی شما منزل به را نمازش که همین“: گفتندمی پدر ست شبهه رفع براي دهدمی ن  در را نمازش گرنه و ا

  ”!آمدمی شما منزل به و خواندمی حرم یا مسجد

 

  آشوري توحید کتاب
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 شد اعدام انقالب اوایل در که آشوري اهللا حبیب از یزدي مصباح روایت

 بروجردي اهللاآیت مدرسه در و بودآمده قم به مشهد از آشوري. است آشوري اهللاحبیب نام به فردي از توحید، کتاب

 استنوشته خود کتاب در او. پرداختمی سخنرانی به جوان هايطلبه براي ویژه حرارتی و گیرایی با و کرد،می بحث

 وي ظاهري هايجذابیت فریفته که ظاهربین گروهی. مخالفیم اخالقی ماتریالیســم با که فلســفی، ماتریالیســم با نه ما

 پخش قم در اهللالی قربه و خریدند،می را کتاب این قاچاقی طور به گاه قیمت، هر به و رفتندمی تهران به بودند،شــده

سم اگر: بود این کتاب، این عجیب مطالب از. کردندمی سفی ماتریالی شد زایا و پویا فل ست بد با سان اگر یعنی. نی  به ان

 روح و ماتریالیسم و باشدنداشته مادّي اخالق که است این دارد اهمیت آنچه ندارد؛ اشکال باشد، نداشته اعتقاد خدا

 و خورددمی ســـاده غذاي نمایاند؛می زاهد و ســـاده بســـیار را خود ایشـــان. نکند رســـوخ آدمی رفتار در گراییماده

 کسوتی و مذهبی ظاهري با که آشوري. بود دیگر ايگونه رفتارشان باطن در ولی کردد،می عجیب هاییظاهرسازي

ستان بین در و ـــــ شاهرود ظاهراً ـــــ شهري در بودرفته کرد،می سخنرانی قم در دینی  يگونهبه ما بودگفته خود دو

سته ست قرآن مطابق زیرا کنیم،می احیا را سنت این و ازدواج، جمعید سرها و دخترها طرفدارانش، حتی! ا  را همه پ

ستناد آیات این به و کنند ازدواج جمعی طور به هم با تا بود آورده گرد جایی ساؤکم:بود کرده ا  أُحِلَّ  لکم؛ حرث ن

یامِ لَیلَه لَکمْ ــِّ آئِکم إِلَی الرَّفَثُ الص ــَ ــاء«: بود گفته او.  نِس ــبت »کُم« به »نس ــدهداده نس ــت،ش  زنان از ايمجموعه پس اس

ندمی عه به متعلق توان ند مردان از ايمجمو ـــ جام دین نام به را اعمال این! باش  این با کســـانی، چنین و دادندمی ان

ستندمی باطل و التقاطی هاينگرش ضت سیر خوا سالمی نه سالمی يجامعه و منحرف را ا  و بیهوده کارهایی به را ا

 حمایت آشوري اهللاحبیب از اسالمی انقالب پیروزي از پس حتّی کسانی چه شود معلوم اگر. کنند سرگرم نادرست

 التقاط و تحریف دام به و شــدند مبتال گونهاین اســتعداد با جوانانِ برخی .شــوندمی زدهشــگفت همگان کردند،می

  .بود) اهللا رحمه(مطهري شهید ایستاد، اینان برابر در و نهاد میدان در پاي که کسی. افتادند
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 برقعی ابوالفضل سید

ضل ضل سید کامل نام با قمی برقعی ابوالف ضاابن ابوالف  به-بلکه و 1370 ترور – قم در 1287 يزاده( قمی برقعی الرّ

 بخشی »الرّضا ابن«. بود دینی گراصالح و طلب تجدیدنظر مسلمان روحانی) تهران در 1372-اشخانواده اعضاي باور

 یازدهم پیشواي که بود معتقد برقعی. است »رضوي« يواژه معناي با برابر که اوست) ايشناسنامه( ادگی خانو نام از

 اســالم در انحرافی دیدگاهی زمانی،امام دیدگاه و نداشــته مهدي نام به فرزندي هرگز عســکري، حســن یعنی شــیعیان

ست سن مرگ از پس که ا سکري، ح صد مورد افراد از یکی برقعی برخی، گفتهبه .آمد وجود به ع  هايقتل در سوءق

 سوانح نام با اشنامهزندگی کتاب در خود وي. است خورشیدي هفتاد دهه در اسالمی جمهوري نظام ایران ايزنجیره

سط که شده مدعی ایام سته عوامل تو سالمی جمهوري نظام به واب  قرار نیز ناموفق ترور یک هدف گلوله، ضرب به ا

 .گرفت

 سلطان،سکینه مادرش. بود فقیر فردي پدرش. شد زاده ،)امامیه شیعه( شیعه ايخانواده در و قم شهر در " برقعی "

ضاغالم دختر شت، مکتب در پاي سالگی، ده از برقعی. بود قمی ر  نزد سپس و فراگرفت را قرآن قرائت و تعلیم گذا

شناس عالمان از حائري عبدالکریم صیلش مراحل تا رفت شیعه سر صص براي او. دهد ادامه را تح  و فقه علم در تخ

. نمود کسب را فقه علم اصفهانی، ابوالحسن شیعه مرجع از و کرد سپري آنجا در سال سه و رفت نجف به فقه اصول

  .کرد دریافت اصفهانی، ابوالحسن از را اجتهادش ينامهاجازه ایران، به بازگشت از قبل برقعی،

  

 

  برقعی ابوالفضل سید
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ــائل دینی، علوم در تحقیق و تدریس بر عالوه ی،برقع ایران به ورود از پس ــی مس ــیاس  به او. کردمی پیگیري نیز را س

سم شانی ابوالقا شت عالقه کا شانی که وقتی دا شت ارتباط وي با برقعی بود، تبعید در کا شانی که هنگامی و دا  به کا

 از قمی برقعی ابوالفضل. شد منصوب ،»وزیردفتر گذر« مسجد امامت به و شد ترصمیمی ارتباط، این بازگشت، ایران

شاوندان ست قمی برقعی اکبرعلی یعنی) 60 تا 30 يدهه در تبعید( تبعیدي تقلید مرجع خوی ضل سید که ا  را او ابوالف

 قرار شیعه، فقیهان اعتراض مورد تشیع، نقد در وي نظرات به توجه با. کردمی ترویج را او مرجعیت و دانستمی اعلم

ـــال در و گرفت ـــیدي 1366 س ـــپس و محبوس اوین زندان در ماه 16 مدت به نیز خورش  از پس وا گردید تبعید س

 قبرســتان در او شــد ترور فرزندش منزل در 1370 ســال در و کردمی زندگی تهران کن منطقه در تبعید، از بازگشــت

 جمهوري نظام عوامل به و دانســته مرتبط ايزنجیره قتلهاي با را وي ترور برخی. شــد ســپرده خاكبه شــعیب امامزاده

سالمی سبت ا شاوندان از یکی همچنین وي. اندداده ن سادات یعنی ایران ايزنجیره هايقتل قربانیان خوی  برقعی فخرال

  .است نیز

  

 داشت؟ روحانیون بقیه با ايزاویه چه برقعی افکار شد، کشته برقعی چرا

 این سالگی، 45 در برقعی. بود) قرآنی( مسلمانان جزو بلکه سنی؛ نه و بود شیعه نه اش،نوه گواهی به برقعی ابوالفضل

 يگفته به و هســتند قرآن تعلیمات خالف بر که دارد وجود زیادي، خرافات شــیعه، مذهب در که کرد مطرح را ایده

 جمله، از کرد، ایجاد خود، نظرهاي در اصالحاتی وي بعد، به آن از. کند مبارزه خرافات، این با تا کرد سعی خودش،

ـــؤال زیر طالب،ابی بن علی نماییبزرگ با مخالفت ـــل بردن س  غنایم براي تنها خمس کردن محدود و امامان به توس

ــت روحانیان برخی و علمیه يحوزه به انتقاداتی او همچنین، جنگی، ــیر به احتیاج قرآن،« که بود معتقد وي. داش  تفس

 قرآن خودش، نفع به اسالمی، يفرقه هر و خداست سخنان قرآن، که حالی در است؛ انسانی نظر تفسیر، چون ندارد،

سیر را سیر نه ،نمود ترجمه خوب، را قرآن باید زبان،عرب غیر براي حال، این با کند؛می تف  با وي مخالفت همین. »تف

 حیدرعلی همفکرش مانند وقت، حکومت عوامل از برخی دست به ،60 يدهه در که شد باعث شیعه، مرسوم نظرات

 .شود ترور ناموفّق، يگونه به البتّه قمی، قلمداران

ـــی کتاب تألیف در برقعی، فکري تحول آغاز ـــل طوربه کتاب این در وي. بود متبلور والیت از درس  مدلّل، و مفص

ـــه  اثر این. کردمی رد نمودند،می تبلیغ و ترویج را آن وي زمان در دینی، علماي برخی که را تکوینی والیت اندیش
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 هاکتاب آن، رد در که گردید مخالف و موافق میان فکري هايدرگیري و گوناگون هايالعملعکس باعث برقعی

 .کردند هاسخنرانی و نوشتند

ـــاد« کتاب در وي فاتی ازجمله: گویدمی »قرآن با الجنانمفاتیح تض ـــلمین عوام میان در که خرا  میان در حتی مس

ست، علما سکوت ينتیجه و دارد رواج نمایانعالم  سایر و هاآن اعقاب یا ائمه قبور از معجزات و کرامات به اعتقاد ا

ست دین بزرگان صل مخالف اعتقاداتی چنین که حالی در. ا صیل عقاید و »توحید« ا سالمی ا ست قرآنی و ا  چون. ا

ـــی به را) "توحید" مثل( تیمیه ابن و عبدالوهاب بن محمد هايکتاب از برخی ـــان آراي از و کرد ترجمه فارس  ایش

 نمود اعالم و کردمی رد شدت به را اتهام این برقعی خود چند هر کردند متهم بودن وهابی به را وي کرد،می حمایت

ـــتدار که ـــت بیت اهل دوس ـــی را همفکرانش و برقعی عقاید مخالفانش، از گروهی. اس  هاوهابی عقاید نفوذ از ناش

ست این بر دیگر، برخی باور. گویندمی وهابی شیعیان هاآن به دلیل این به و دانندمی  امامان به عمر، آخر تا وي که ا

 عقاید و احکام اســتنباط براي مســلمان فقیه مرجعیت نقش براي ايگانهســه معیارهاي برقعی. اســتبوده معتقد شــیعه،

 :دارد

ــنت و قرآن -1 ــخت معیار، این بر برقعی: س ــانی جمله از را او توانمی جاهمین از و کند،می تأکید س ــمرد کس  که ش

 .اندشده نامیده »شیعه آنیانقر«

سالم تطبیقی و متقارن فهم -2 ست آن »مقارن« از برقعی منظور: ا صوصِ و روایات به رجوع که ا  عموم براي عقاید ن

 عموم از را قرائن و شواهدباید   مذاهب، دیگر از جداي واحد مذهب یک نه شود،شناخته معیار عنوان به باید مسلمین

 .آوریم دست به را الهی شرعی حکم و اسالمی مفهوم تا کنیم گردآوري اسالمی موجود منابع

 تأکید و تکیه کامالً نیز ســلیم عقل بر کند،می تکیه و اســتناد قرآن به که گونه همان احادیث، نقد در برقعی: عقل -3

  .دارد
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 برقعی ابولفضل سید تالیفات

 .استشده منتشر سنت اهل منابع توسط عمده طوربه و ایران از خارج در وي آثار اکثر اخیر هايسال در

 والیت از درسی -1

 )حافظ بر ردي( شکن حافظ -2

 عقول و قرآن بر اصول اخبار عرض -3

 قرآن از تابشی -4

 قرآن نظر از دین اصول -5

 قبور زیارات در وفور خرافات -6

 مهدي احادیث در علمی بررسی -7

 قرآن با الجنان مفاتیح تضاد -8

 قرآن از دعاهایی -9

 آن خرافات و ندبه دعاي -11

  )خودشان قلم به نامهزندگی( ایام سوانح -12

 

 برقعی االیامسوانح کتاب از ايبریده

 "روحانیت از مردم تنفر علل"

 متنفر خود از را مردم و بودند األعمال فاســـد و العقیده فاســـد و األخالق فاســـد روحانیان، از بســـیاري زمان آن در 

. ریختندمی را یکدیگر آبروي ســفره یک ســر بر غالبا و ســاختندنمی هم با قریه یک در نفرشــان دو و. بودندکرده

ــت آمیزي طنز حکایت ــع حدودي تا که هس ــر به عمامه افراد وض ــدندمی لباس خلع که ایام همان در را س ــان ش  نش

 را دو هر کدخدا شوند،می وارد کدخدا منزل به و دین، تبلیغ براي ايقریه روندمی آخوند نفر دو: گویندمی .دهدمی
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ــان از یکی چون کند،می اکرام ــو براي ایش ــود،می خارج اتاق از وض ــدمی دیگري از کدخدا ش ــما رفیق این پرس  ش

ـــت؟ چطور علمش ـــود مطرود او رفیق اینکه براي گویدمی را جمله این فهمد،نمی خر قدر به: گویدمی او اس  و ش

شته رقیبی همکار خودش شد،ندا ضو براي دیگر آخوند و شود اتاق وارد او رفیق تا کندمی صبر کدخدا با  خارج و

 که ظهر کدخدا.فهمدنمی خر قدر به گویدمی اســـت؟ چقدر علمش شـــما رفیق پرســـدمی این از کدخدا شـــود،می

 اهک که شوندمی عصبانی ایشان کند،می حاضر ظرفی میان در جو قدري و کاه قدري مهمان نفر دو این براي شودمی

سیدم، خودتان از شناختمنمی را شما که من گویدمی کدخدا چه؟ براي جو و  ردید،ک معرفی خر را یکدیگر شما پر

  !! آوردم شما براي را خر خوراك منهم

  

  

  

 

  قمی برقعی الرضا ابن الفضل ابو سید عالمه اهللا آیت االسالم خادم خودنوشت زندگینامه ایام سوانح
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 دلیل به ابتدا در که قمی برقعی ابوالفضل سید ينوشته جالب، است کتابی القرآن آیات با الجنان مفاتیح تضاد کتاب

 تایپ صورت به بعداً آن، پخش از جلوگیري دلیل به ولی یافت انتشار »قرآن و مفاتیح« بنام انتشار مجوز عدم با مقابله

ستی شر د ضی اختیار در و منت شته مندانعالقه از بع سنده کتاب این در. شدگذا  و قرآن بین موجود هايمغایرت نوی

 ایران در ممنوع چاپ هايکتاب جزء کتاب این. اســتنموده بررســی را اســتشــدهنوشــته الجنانمفاتیح در که آنچه

 نویسنده، مرگ از پس سال 15 استشده منتشر ایران از خارج هايوبگاه در الکترونیکی هاينسخه صورت به و است

 .استیافته انتشار ایران از خارج در کتاب این

 توانمی بهتر  متحجر مغزان خشک بدست را وي ترور الجنان، مفاتیح کتاب در برقعی اهللا آیت انتقادات با آشنا شدن

  .کرد درك

 

  برقعی اهللا آیت نوشته قرآن آیات با الجنان مفاتیح تضاد کتاب
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 الجنان مفاتیح

صه اعمال زیارات، مناجات، دعاها، از ايمجموعه  صو ست روزها و ماه و سال ایام مخ سالم پیامبر طرف از که ا  و ا

سط و شده صادر شیعیان ائمه ستشده تدوین و آوريجمع قمی عباس شیخ تو سی شیخ. ا  به را کتاب این قمی عبا

 داشـــته، زیارات و دعا کتب و بیت اهل آثار بر آن مؤلف که اياحاطه دقت با مجموعه، این. نمود تقدیم زهرا فاطمه

 منازل، تمام در و شـــده گیرهمه کتاب این کوتاهی، مدت در و اســـت،شـــده گردآوري ادعیه، و کتب معتبرترین از

ساجد سط ملحقاتی بعدها. دارد وجود شیعیان متبرکه اماکن و م سنده تو ضافه کتاب به نوی ستشده ا  مجموعه این. ا

. باشدمی زادهمصباح عباسشیخ عالمه از هاترجمه مشهورترین لکن. استشده ترجمه بارها و بارها آخوندها، توسط

سخ از بعضی در که کرده اضافه کتاب، این به ملحقاتی بعدها قمی، عباسشیخ  مفاتیح ملحقات« صورت به مفاتیح، ن

شم به »الجنان سیم همان در ملحقات، این. خوردمی چ ستشده قید بندي،تق سیاري. ا  کتب به زیارت و ادعیه این از ب

 .استشده داده ارجاع کفعمی و) طاوس سیدبن( اقبال چون موثقی  اصطالح به افراد و معتبر  اصطالح به

ــفحات در معموالً ــوره چند الجنان، مفاتیح اول ص ــوره تمام و قرآن از س ــدمی قرآن کوچک هايس ذکر  از بعد. باش

 :باشدمی قسمت چند شامل کتاب، ها،سوره

 هاسوره و نمازها خواص و نمازها تعقیبات و مقدمات آداب، در بخشی* 

 هفته ایام و روز و شب اعمال* 

 کوفه مسجد در علی مناجات و) سجاد امام عشر خمسه مناجات( هامناجات* 

 …و اخالق مکارم کبیر، جوشن صغیر، جوشن کمیل، سمات، چون معروف دعاهاي* 

ـــول زیارت از که زیارات، بخش*  ـــروع خدا رس  زیارت و زادگانامام و انبیاء زیارت و امام دوازده زیارت تا و ش

 شودمی شامل را بزرگان از بعضی

  )  الحرام ذیحجه تا محرم از(اسالمی هايماه اعمال* 

 خورشیدي رومی، هايماه اعمال*
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 فرزند نماز حاجت، نماز ماه، اول نمازهاي الدفن، لیلۀ نماز معصــوم، چهارده نمازهاي شــامل که مســتحبی نمازهاي* 

 …و والدین آمرزش براي

  مادي و معنوي مشکالت حل براي دعاهایی* 

 آن آداب و استخاره عقیقه، آداب* 

  مردگان به مربوط آداب و احکام* 

 ناشــران توســط بار هزاران اخیر قرن یک حدود طی در و اســت ایران در شــده چاپ کتب ترینمخاطب پر از مفاتیح

 وجود به توجه با. اندبوده تخصــص و صــالحیت فاقد و بازاري ناشــران، آن از برخی که اســترســیده بچاپ مختلف

 و چاپ سازمان مفاتیح، مختلف دعاهاي در قرآن آیه 823 وجود به توجه با خصوصاً امالیی و چاپی اشتباهات برخی

شر سی کار قرآن ن سخه برر شران به تایپی ایرادات اعالم و مختلف هاين ستکرده آغاز را مجوز صدور و نا  احمد. ا

ست زرنگار، شر و چاپ بر نظارت معاونت سرپر سی در که گویدمی باره این در قرآن ن  معتبرترین مرکز این هايبرر

 سوره 10 آیه« جمله از است؛داشته امالیی غلط 12 است،شده خطاطی تبریزي اشرفی هادي توسط که مفاتیح نسخه

 ،»فَلَم« کلمه نسخه، این 470 صفحه 25 آیه توبه، مبارکه سوره در یا شده »یُسئَلُ« ،»یَسئَلُ« واژه 413 صفحه در معارج

ــده »فَلَن« ــتش ــوره در یا اس ــفحه 58 آیه فرقان، س ــیراً خبیراً« ،»خبیراً« کلمه 812 ص ــده »بص ــافه کلمه یک و ش  اض

 و البالغهنهج و کریم قرآن همچون الجنانمفاتیح چاپ امالیی، هايغلط تداوم از جلوگیري براي» .اســـتشـــده

 .دارد را کریمقرآن چاپ سازمان از مجوز کسب به نیاز سجادیه يصحیفه

 مفاتیح چاپ و تصحیح ترجمه، به اقدام) نشر به( رضوي قدس آستان انتشارات همچنین و  قرآن نشر و چاپ سازمان

شارات ،ترجمه. اندکرده شر و انت ضا« يعهده بر ن سی« همکاري با »شیخی حمیدر ستبوده »دانش مو  آن خطاطی و ا

. استبرده بهره انصاریان حسین ترجمه از کریمقرآن نشر و چاپ سازمان و گرفته صورت »اشرفی مصطفی« توسط

  .هیچ براي است غوغایی  هافعالیت این تمام گفت توانمی البته
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  با آیات قرآن الجنان مفاتیح تضاد کتاب از فرازهایی

 اعتقاد علماست، سکوت نتیجه و دارد رواج نمایانعالم از تعدادي در حتّی مسلمین عوام درمیان که خرافاتی جمله از

 مخالف اعتقاداتی چنین حالیکه در. است دین بزرگان سایر یا آنها اعقاب یا ائمّه قبور جانب از معجزات و کرامات به

 )18 صفحه. (است قرآنی و اسالمی اصیل عقاید و »توحید« اصل

 غسل یک »رمضان اول شب اعمال« در و کرده نقل تب ضدّ دعاي یک »فاطمه حضرت حرز« بخش در عباس شیخ

 شفاي) ع( الشهداء سید خاك خوردن« گویدمی مفید شیخ قول از »فطر عید روز اعمال« در و داده تعلیم خارش ضدّ

) ع( حسین امام خاك که است مستحبّ« گویدمی طوسی شیخ قول از »محرّم اول روز اعمال« در و! »است دردي هر

   )30 صفحه. (ندارد بهداشت خالف هايتوصیه قطعاً اسالم است واضح پر درحالیکه!!  »شود تناول

  

  

  نیست  اسالم در خمس داشت اعتقاد برقعی
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 الحیاتمفاتیح کتاب

ــناخته الجنانمفاتیح دوم جلد عنوان به آملی جوادي اهللاآیت اثر کتاب این ــودمیش ــتر آن تأکید که ش  روایاتی بر بیش

ـــ فرهنگی رفتارهاي به که ستا  کتاب این. شودمی مربوط اجتماعی حقوق و اخالق يحوزه در مسلمانان اجتماعی ـ

  .شد منتشر اسراء نشر بوسیله 1391 سال در
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  پهلوي حکومت زمان در الجنان مفاتیح ترجمه

 کلیات از ترجمه چندین. است انگلیسی به الجنان مفاتیح از بخشی مترجمین از آمریکایی شناساسالم چیتیک ویلیام

شی یا سی اردو، زبانهاي به مفاتیح از بخ سوي و انگلی ستگرفته صورت فران سالم چیتیک ویلیام. ا  آمریکایی شناسا

  .استکرده آن ضمیمه و ترجمه نیز را مفاتیح از دعا چند انگلیسی به سجادیه صحیفه ترجمه ضمن

  

  

 

  آمریکایی شناس اسالم چیتیک ویلیام
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سی ادبیات دکتراي چیتیک ویلیام شگاه در را خود فار سین سید نظر زیر تهران دان صر ح  و پهلوي فرح دفتر رئیس( ن

 دینی علوم آریامهر صنعتی دانشگاه در سپس و نمود، دریافت)  مطهري مرتضی صمیمی دوست و عادل حداد استاد

شته توجه.(کرد تدریس شید دا شگاه در با ستاد اکنونهم او) کردمی تدریس دینی علوم صنعتی دان شگاه ا ستونی دان  ا

ست بروك شگران از سال سی به نزدیک مدتی وي. ا شنامه ویرای ستبوده ایرانیکا يدان ستین همچنین او. ا سی نخ  ک

 .استکرده ترجمه انگلیسی زبان به را سجادیه صحیفه که است

 مالقات تهران دانشــگاه در را چیتیک آقاي: اســت گفته وي مورد در چیتیک اســتادان از آشــتیانی الدین جالل ســید

ــی به زحمت با. نمودم ــت اظهار وقتی. نمودمی تکلم فارس ــوص نقد دارد بنا که داش ــاعر و عارف اثر( النص  ایرانی ش

 مقدمه آن بر و نماید تصــحیح را)  عربی الدین محیی اکبر شــیخ نظري عرفان در اســت کتابی که جامی، عبدالرحمن

سد، شکل کار...  آید بر آن يعهده از بتواند که نکردم باور بنوی ست به و م صل آثار از مطالب آوردن د  مجمل و مف

...  فرستادند حقیر براي را النصوص نقد از کامل اينسخه چیتیک آقاي مدتی از بعد...  باشدنمی کس هر کار عرفانی

 از بعد حقیر. نمود خواهم منتشر و چاپ زودي به را اثر این که بودند داشته مرقوم و...  نافع بسیار ايمقدمه انضمام به

 .گفتم آفرین چیتیک آقاي به و رفتم فرو حیرت در آن اجمالی مطالعه و کتاب دریافت

سالم آمریکایی این  از هاییقول نقل سد: دارد که جالب به نظر می وجود شناس ا  به را خدا عالم، موجودات همه«ر

سندمی حق شیاء همه. شنا شند که عالم از اينقطه هر در ا » .کنندمی ادا را او حق و آگاهند خدا واقعیت و صدق به با

  ».یابدمی) ص( پیامبر حدیث در را تحقیق يواژه اياسطوره شکل بهترین عربیابن«

 

  فارسی زبان به چیتیک مقاالت از برخی

سفه،: مجالت) 153 تا 132 از - صفحه 22( جدید دنیاي در دینی معارف -1 ستان »نظر و نقد »عرفان و کالم فل  و زم

 »18 و 17 شماره - 1378 و 1377 بهار

 و نقد »عرفان و کالم فلسفه،: مجالت) 125 تا 107 از - صفحه 19( کرد؟ احیا را اسالمی عقلی میراث توانمی آیا -2

 دل جوان نرگس: مترجم - چیتیک ویلیام:نویسنده» 20 و 19 شماره - 1378 پاییز و تابستان »نظر

 111 شماره - 1373 تیر فرهنگی، کیهان کتابداري، و رسانی اطالع: مجالت) 9 تا 4 از - صفحه 6( تمدن و عرفان -3

 جیمزموریس - چیتیک ویلیام - غالمرضا اعوانی،: شوندگان مصاحبه
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 :نویسنده 19 شماره -1380 مهر اندیشه، بازتاب سیاسی، علوم: مجالت) 25 تا 18 از - صفحه 8( توسعه و تئولوژي -4

 آوینی محمد سید: مترجم - چیتیک ویلیام

سیغایت -5 سفه،: مجالت) 78 تا 71 از - صفحه 8( ادراك شنا ستان »صدرا خردنامه »عرفان و کالم فل  - 1380 زم

 ابوالفضل قزوینی، حقیري:مترجم - چیتیک ویلیام :نویسنده» 26 شماره

صر زبان -6 سانی علوم: مجالت) 28 تا 21 از - صفحه 8( قرآن فرد به منح شکوة »ان ستان »م » 71 شماره - 1380 تاب

 علی آخشینی،:مترجم - چیتیک ویلیام - مراتا ساچیکو :نویسندگان

سفه،: مجالت) 113 تا 102 از - صفحه 12( عربی ابن مکتب -7 سات »عرفان و کالم فل ستان »قب  شماره - 1381 تاب

 رامین خانبگی،:مترجم - چیتیک ویلیام :نویسنده» 24

» 17 شماره - 1381 زمستان »متین »تاریخ: مجالت) 240 تا 223 از - صفحه 18( عربی ابن دیدگاه از دینی کثرت -8

 محمود سید ثانی، یوسف:مترجم - چیتیک ویلیام :نویسنده

سین امام: هنر و ادب کرانه بر -9 صول و فقه: مجالت) 95 تا 91 از - صفحه 5( مولوي نگاه در) ع( ح  میراث وقف ا

 حسن الهوتی،: مترجم - چیتیک ویلیام: نویسنده. 17 شماره - 1376 بهار جاویدان

ــنامه -10 ــتیاق( علوي نیایش ــفحه 11) (کمال براي روح ناتمام اش ــفه،: مجالت) 34 تا 24 از - ص  عرفان، و کالم فلس

 ســـید اصـــغري، :مترجم - چیتیک ویلیام:نویســـنده ،7 شـــماره - 1386 مهر دوم، ســـال معرفت، و حکمت اطالعات

 امیرحسین

شق آتش« -11 شیر و ع سنده: »ال شم سن الهوتی،: مترجم چیتیک؛ ویلیام: نوی شریۀ. ح سفه ن  اطالعات " کالم و فل

 ) .54 تا 48 از - صفحه 7(46 شمارة -1388دي " معرفت و حکمت

 اســالم به منتقدین و گرفتمی قرار اســالم طرفداران اختیار در همیشــه شــاه دولت در فرهنگی، امکانات و مطبوعات 

  .نیست نشانی کسروي احمد قبر از حتی بطوریکه شدند،می سرکوب شدیدا
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 است شده ترجمه فارسی زبان به که چیتیک هايکتاب

ـــمس زندگانی( موالنا و من -1 ـــمس علی محمدبن: پدیدآورنده ،)الدین جالل موالنا با او ارتباط و تبریزي ش  ش

 آبان، 10 - مروارید: ناشر ،)مترجم( عباسی الدین شهاب ،)مترجم( چیتیک ویلیام ،)مترجم( شیمل ماري آنه تبریزي،

1390 

 .1394 فرهنگی، و علمی: ناشر ،)مترجم( اصغري امیرحسین سید ،)اسالمی متون در خدا سويبه سیر( الهی عشق -2

سئله و عربی ابن: خیال عوالم -3 سم اختالف، م شر ،)مترجم( کاکایی قا  تمدنها گفتگوي المللیبین مرکز هرمس،: نا

  1390 آذر، 06 -

 .1394 فرهنگی، و علمی: ناشر ،)مترجم( اصغري امیرحسین سید ،)اسالمی متون در خدا سويبه سیر( الهی رجال -4

 انتشارات تهران، اصغري، سیدامیرحسین ترجمه نصر، پاسخ با همراه نصر، سیدحسین آراي در تأملی الغیب،رجال  -5

 1391 مسافر،

) مترجم( آباديعلی صادقی مسعود ،)مترجم( ثانی یوسف سیدمحمود دینی، کثرت مسئله و عربی ابن خیال عوالم -6

  1383 – اسالمی انقالب و خمینی امام پژوهشکده: ناشر

 -اســالمی انقالب و خمینی امام پژوهشــکده: ناشــر ،)مترجم( پروین جلیل اســالمی، عرفان و تصــوف بر درآمدي -7

1382 

 بورگل، کریستف یوهان چیتیک، ویلیام شیمل، ماري آنه: پدیدآورندگان اسالم، در عرفان و شعر: مولوي میراث -8

 1387 فروردین، 31 - سخن: ناشر ،)مترجم( مشرف مریم

 1384 اردیبهشت، 21 - مهراندیش: ناشر ،)مترجم( داري سررشته مهدي عشق، صوفیانه طریق -9

 1389 دي، 26 - پیکان: ناشر ،)مترجم( عباسی الدین شهاب مولوي، معنوي تعالیم: عشق عرفانی راه -10
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ــیجهان ربط: جان علم جهان، علم -11 ــناس ــالمی ش ــین جدید، دنیاي در اس ــیدامیرحس ــغري س ــر ،)مترجم( اص : ناش

 1388 آبان، 03 - اطالعات

 1388 دي، 28 - کلمات الهام،: ناشر ،)مترجم( مریدي حسین الحکم، فصوص هايسرفصل شرح -12

 1385 خرداد، 27 - یساولی فرهنگسراي: ناشر ،)خطاط( فلسفی امیر ،)مترجم( ايقمشه الهی مهدي کمیل، دعاي -13

 1386 تیر، 19 - خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: ناشر ،)مترجم( شفق اهللا نجیب خیال، عوالم-14

 1384 بهمن، 11 - انصاریان: ناشر ،)انگلیسی - عربی( السجادیه الکامله الصحیفه -15

 1390 خرداد، 17 - بصیرت: ناشر ،)مترجم( پروین جلیل مولوي، عرفان مبانی و اصول -16

سمارت، نینیان نصر، سیدحسین چیتیک، ویلیام: پدیدآورندگان تجدد، و تجدد -17  محمد شولم، گرهارد گرشوم ا

ستن ارکون، سمیت، هیو شمیت، ولفگانگ ا ضیه ناکامورا، کوجیرونا ارثمان، اوا سینگ، دیویدامانوئل ا  سلیمانی مر

 1389 اسفند، 03 - علم: ناشر ،)مترجم(

 1390 آذر،16 - جامی: ناشر ،)مترجم( افرا نجفی مهدي عربی، ابن دیدگاه از معرفت عرفانی طریق -18

ـــوف، به درآمدي -19 ـــا تص ـــر ،)مترجم( رجبی محمدرض  و ادیان تحقیقات و مطالعات مرکز قم، علمیه حوزه: ناش

 1388 اسفند، 04 - مذاهب

ــلوك -20 ــولیوان، جی جان چیتیک، ویلیام: پدیدآورندگان عربی، ابن معنوي س ــین س ــر ،)مترجم( مریدي حس : ناش

 اردیبهشت، 14 - جامی

 1393 نوروز - امروز پیام: ناشر ،)مترجم( دهقان هوشمند انبیاء، وارث عربیابن -21

سماعیل دکتر و سوري محمد دکتر: مترجمان پیامبران، میراثدار عربیابن -22 ستاري علیخانی، ا : مقدمه و علمی ویرا

  1393 مرداد فرهنگی، و علمی: ناشر کاکایی، قاسم دکتر
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 ایران در علوم کردن اسالمی گذاربنیان نصر؛ حسین سید

سین صر سیدح صطالح به از ن شمندان ا صر ایرانی اندی ست جدید ع ست که ا شت لزوم از سالها شتن به بازگ  و خوی

 اما. استزده قلم و کرده عمل مدرنیته و تجدد ضد همواره خود فکري و سیاسی زندگی در و گویدمی سنت احیاي

 مظاهر نصـــر، منظر از. ندارد نقد برابر در چندانی تاب افکارش و اســـت مدرنیته آثار از منتفع او شـــخصـــی زیســـت

ست این افتخاراتش از یکی گویدمی خاطراتش در او. اندباطل و شیطانی جدید، تمدن و تکنولوژي  کامپیوتر از که ا

 :است معتقد و کندنمی استفاده

 ».بردمی بین از را خدا با انسان خلوت همراه تلفن«

 وحتی استبوده نقل و حمل وسیله تنها صبور، و بردبار حیوان همان االغ، که قرنهاست ما کشور روستایی نواحی در«

شغول، حرکت ضمن در و سوار االغ بر مردي دیدم یکبار ست کتابی يمطالعه م  اتومبیل راندن هنگام را کار این و ا

ــودمی کم ما مزارع در تدریج به االغ تعداد اینکه از هرچند. داد انجام تواننمی ــفم، ش ــتاییان امروز ولی متاس  به روس

  »کنندمی مراجعه آمد و رفت براي اتوموبیل

  

     نصر حسینسید 
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 کتاب در نصر حسین قول از سخنانی تاسف با شاه رضا محمد" وطنم براي ماموریت " کتاب در پهلوي، محمدرضا

  .بیندمی نزدیک او به را خود افکار و کندمی بیان خود

 همه که مریدانی دارد؛ بسیاري مریدان که دانست جهان در گراییسنت دارمیراث مشهورترین توانمی را نصر حسین

 سید دکتر. کنندنمی تحمل او اعمال و آرا بر را نقدي کمترین و شوندمی حاضر مرادشان از قد تمام دفاع مقام در جا

سین صر ح سین اکنون توانمی سختی به را ن شنفکر یا آکادمی شتر او نامید، رو  به که ماندمی معنوي يفرقه رهبر به بی

ـــنت میراثدار و معنویت قطب اطرافیانش و خودش زعم  تکامل مخالف و) جاویدان خرد(  " خالده حکمت " س

 سنت و نوشت مادیون بر ايردیه که است اسدآبادي سیدجمال نسل از او. است زمین يکره در بشري تفکر تدریجی

  .گذاشت یادگار به اخالفش براي را سیستماتیک ستیزيغرب

صر هايایده ضعگیریهاي و اعمال در ن سی مو سی زندگی و بوده موثر نیز اشسیا شانگان توانمی را او سیا ضور ن  ح

 .دانست ایران معاصر تاریخ و سیاست در غربستیزان و گرایانسنت

 فرهنگ وزیر هاییدوره در و بود درباري پزشک پدرش. آمد دنیا به تهران در 1312 فروردین 18 در نصر حسین سید

ـــده مجلس ينماینده و ـــیخ نوادگان از مادرش و بودش ـــل ش ـــر پدري خانه بود اهللا فض ـــد و آمد محل نص  و ادبا ش

ــاحب ــالگی نه در که گویدمی اشکودکی خاطرات از. بود دوران آن منصــبانص  مشــاعره فروغی علی محمد با س

 آنها به تواننمی که رسندمی نظر به غلوآمیز چندان که خواندمی را پاسکال و دکارت  آثار سالگی ده در  استکرده

  .کرد اعتنایی

  

 نصر حسین سید، امامی شریف، جعفرشاه رضا محمد، پهلوي فرحاز سمت راست: 
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  گرایشهاي همراه به داريدین از ايآمیزه من کودکی دوران«: اوست بر تصوف تاثیر به مربوط دیگرش مهم يخاطره

 تربیت در صوفت جامعیت اما. بودند رواداري آرمان و تصوف سنت به وابسته همگی امپدري نیاي و پدربزرگ پدر،

 ».داشت پررنگ حضوري بود، تعصب از دور به هم و دینی هم که من

ـــر ـــیالت نص ـــالگی 12 در و گذراند تهران در را ابتدایی تحص ـــتان يدوره و رفت متحده ایاالت به س  در را دبیرس

 مهمی حصیلیت بورسیه شد باعث دبیرستان آخر سال در ممتاز رتبه کسب خودش گفته به و رساند پایان به نیوجرسی

 .شود تحصیل مشغول فیزیک رشته در و بگیرد تی آي ام دانشگاه از

صر سل برتراند سخنرانی تاثیر تحت گویدمی خاطراتش در ن  جهان ماهیت جدید فیزیک بودکرده ادعا آن در که را

سفه به و شده رویگردان فیزیک از کند،می عیان را ستشده مندعالقه فل صر. ا  براي فیزیک از دانیرویگر از پس ن

ستادش نزد خود فلسفی مطالعات ادامه  نصر به را بودیسم ندمان شرقی مکاتب مطالعه او و رودمی سانتایانا دي جرج ا

شنهاد سطهبه شرقی مکاتب مطالعه. کندمی پی سوي   "گنون رنه" آثار وا  بر عمیقی تاثیر گرایی،سنت گذارپایه  فران

 مادي تفکرات اديبنی نقد  "گنون رنه" آثار به او گرایش علت: نویسدمی خاطراتش در نصر. گذاشت نصر تفکرات

ــت ــر، مطالعات - اس ــفه تاریخ يزمینه در خودش، اعتراف به نص  جانبدارانه ابتدا همان از غربی تفکر هايبنیان و فلس

 .بود

 مطالعه به)  جاویدان خرد  به معتقد ســیالنی -انگلیســی اندیشــمند(  1کوماراســوآمی تاثیر تحت همچنین نصــر حســین

 تا و کرد انتخاب را ژئوفیزیک و شناسیزمین رشته تحصیل، ادامه براي هاسال همین در عفف سنن و خفیه هايآیین

 .داد ادامه را آن لیسانس فوق مقطع

 علوم باید گفتم خود اب«: میدهد شرح چنین طبیعی علوم مطالعه از را خود يانگیزه جهانبگلو رامین با مصاحبه در نصر

صیفی که را طبیعی ستند تو ستم اگر تا بخوانم ه سی بپردازم، غربی علوم نقادي به خوا  به تو که نگیرد خرده من بر ک

صر که آنگونه حقیقت در» . نداري علم کنیمی که کاري صیالتش يادامه گویدمی ن  ایدئولوژیک هايزهانگی با تح

  .استشده انجام

                                                           
1 Ananda Kentish Coomaraswamy 
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 يرســاله گرفت دکتري يدرجه رشــته همین در و کرد پیگیري ،علم تاریخ يرشــته در را تحصــیالتش يادامه نصــر

 به نام همین با لمستق کتابی صورت به هابعد که بود »مسلمان حکماي آراي در طبیعت مفهوم« يدرباره نصر يادکتر

  رسید چاپ

 را طبیعی هايیدهپد و دید راز و رمز پر متنی مانند باید را طبیعت که است این کتاب این در نصر دکتر اصلی سخن 

ست دید همان با سین سید زعم به. نگری صر ح  آیه هم قرآن خود جمالت به و خواندمی آیه را طبیعت اجزاي قرآن ن

ضور از دو هر طبیعت و قرآن بنابرین ؛ گویندمی ستش و ح سر در هاییسازيینهقر چنین. گویندمی خداوند پر  سرتا

 گنگ رود بودن مقدس کندمی ادعا اسالم با هندو آیینهاي مقایسه مقام در دیگر جایی در او. شودمی دیده نصر آثار

سبیت و مدام شدن و سیالن نماد هندوها براي سم در حقیقت ن ست هندوئی ست مقابل در و ا سلمانان يبرا مکه قدا  م

 !دارد مسلمین براي حقیقت بودن یکبُنی و وحدت یگانگی، از نشان

ــره هاییتحلیل چنین ــتند عقالنیت و علمی حقایق از دور به و بوده تاریخی غیر یکس ــتر و هس  این از نماد نوعی به بیش

 .دانست تئوریک ارزش  داراي و علمی توانمی سختی به را نصر دکتر آثار. دارد منظر

 همین در. شد تدریس به مشغول تهران دانشگاه ادبیات دانشکده در و بازگشت ایران به تحصیالت اتمام از پس نصر

 گنون آثار تاثیر تحت که نصر. گروید شاذلیه صوفیان طریق به داشت مراکش به که سفري طی و کرد ازدواج دوران

 تا رفت حوزه ســنتی اســاتید ســراغ به ایران به بازگشــت در بود تمام و تام گرايســنت یک اکنون راســوآمیکوما و

 را خود همواره نصـــر که بود طباطبایی عالمه اســـاتید این مهمترین. کند تکمیل را اســـالمی هايزمینه در مطالعاتش

 کردمی بازي را مترجم نقش 2ربنوک هانري و طباطبایی عالمه میان گفتگو و مباحثه جلســات در  و داندمی او شــاگرد

 بسیاري. کرد آشنا سهروردي افکار و آثار با را وي و داشت او آراي بر بسیاري تاثیر ربنکو با معاشرت و همنشینی و

 .شدند منتشر و گرفته شکل دوران همین در نصر اصلی عقاید و ازآثار

 که همیشگی خرد آن یعنی هستم، جهانروا مکتب و خرد جاویدان پیرو«: میکند خالصه چنین را اش فلسفه خود نصر

ـــم در و بود خواهد و بوده همواره  بر خرد این. "من" بگوید تواندمی که دارد وجود واقعیت یک تنها آن ندازا چش

سی، کیهان هايزمینه در و دارد قرار کلی متافیزیک یک يپایه سی، شنا شنا  به عمل در اما آید کار به...  و هنر روان

ــت تواننمی عقل جهانی تجلی کمک با جز خرد این ــنت کمک با یعنی یافت؛ دس ــت تنها که مذهب، یا س  که اوس

سیله تواندمی ساز براي را الزم يو سان درون در عقل کردن کار  دانش طریق از که سازد قادر را او و آورد فراهم ان

                                                           
2 Henry Corbin 
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 يفلســـفه از را جاویدان خرد مفهوم گرایانســـنت» . گردد تبدیل خرد این تجســـم به خود آنکه تا شـــود دگرگون

 نصر دکتر که جاویدانی حکمت نمودند خود ایدئولوژي اساس به بدل را آن و گرفته وام وسطی قرون اسکوالستیک

 در جاویدان حکمت دادن قرار مبنا با نصر که است فرامکانی و زمانی فرا تاریخی، غیر حقیقتی گویدمی سخن آن از

صوف به ناگزیر آثارش ستیزي نوعی و عرفان و ت سدمی دنیا ساله در سهروردي« نظیر که ر  سفر از الغربیه الغربت ر

 معنوي سفر این اما. دهد انجام سعادت و رهایی و باطنی دانش کسب براي باید فرد که کندمی حکایت معنوي دشوار

ست، صعودي معمولی سیر سازي از گیريبهره با سهروردي. گیردمی انجام افقی سطحی در بلکه نی  جغرافیایی نماد

 غروب خورشید که جایی( غرب آنکه حال است، معنویت و خرد نور، ينماینده) خورشید خاستگاه( شرق گویدمی

 .است ضدمعنویت و مادیت تاریکی، نماد) کندمی

ـــین دکتر ـــر حس یل این از نص ید آدمی که گیردمی نتیجه تمث گاه به بازگشـــت براي با ـــت  همه یشخو الهی خاس

ـــتگی ـــدرا روش به را الهی حکمت در هایشوابس ـــهروردي وجودي وحدت يآموزه که کند، دنبال مالص  به را س

 و مادي هايیوابســـتگ« از هیچگاه ايحرفه و شـــخصـــی زندگی در نصـــر خود اما رســـاند، ايتازه فکري هاياوج

 .نکرد گذر »جسمانی

 ریاست با نهمزما و شد شریف صنعتی دانشگاه رییس 1351 سال در و ادبیات يدانشکده رییس 1347 سال در نصر 

 .کرد بنیانگذاري را فلسفه شاهنشاهی انجمن شریف صنعتی دانشگاه

صر صدي دوران در ن شکده ت ساتیدي ادبیات يدان  احمد سید اولیه نام با فَردید احمد سیدآ( 3فردید احمد همچون ا

شان یزدي مهینی سه در سالها که مغزي پری سفه آموختن به آلمان و فران ست ولی پرداخت فل صیلی مدرك نتوان  تح

 شاه او کردند، پا و دست برایش مدرکی نصر حسین سید و نراقی احسان باکمک ایران به بازگشت در کند، دریافت

ستمی ایزدي فر را ضو و دان ستاخیز حزب فعال ع  از انقالب از بعد و شاه زمان مجلس کاندیداي بار وچندین بود ر

 .آورد تهران دانشگاه به را)بود آخوندي مجلس کاندید و خمینی طرفداران

صر  ستین از توانمی را ن شگامان نخ سالمی يپروژه پی ست علوم کردن ا سالم در مدنت و علم کتاب در او. دان  علوم ا

  .کنندمی یجادا جامعه در مذهب علیه هاییشورش و طغیان جملگی علوم این که چرا کشدمی نقد به را جدید

صر سدمی کتاب همین در ن ستیالي«: نوی ستی باب در دینی ينظریه و نظر که شده سبب علم ا  و کند جلوه ربطبی ه

 برابر در. کند پیدا تنزل شخصی وجدان به متعلق موضوعاتی و ذهنی کامال اخالقی اصول چند ياندازه در دین شأن

                                                           
3 Ahmad Fardid 
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ست الزم سالم يجاودانه حقایق ا ضیح و شرح نبوي سنت در و آمده مجید قرآن در که همانطور ا  در و شدهداده تو

 ».شود عرضه دوباره است، قرارگرفته تفسیر و بسط مورد مسلمان متفکران و علما توسط قرنها طول

 يحوزه به مربوط آنچه هر و غربی معارف و علوم تمام تعطیلی پیشنهاد علنا نصر دید توانمی متن این در که همانطور

ـــت غرب تمدنی ـــتار و دهدمی را اس ـــالم جایگزینی خواس ـــت آن با روحانیت نهاد و اس ـــر منظر از. اس  دیگر و نص

 در نیز نوین پزشـــکی هايدســـتاورد حتی ؛ اندباطل و شـــیطانی ،جدید تمدن و تکنولوژي مظاهر تمام گرایانســـنت

صر گفتمان سالمی جهانبینی کتاب در او. شودمی نفی ن سی و طب جایگزینی لزوم از جدید علم و ا شنا -سنتی دارو

 نصــر. اســت خواســتار را ســنتی-اســالمی فیزیک و ریاضــیات گذاريپایه حتی و گویدمی مدرن پزشــکی با اســالمی

ست قرار نحوي چه به و شوند احیا باید چگونه و چرا ابتدایی، و یادرفته از سنن و علوم این تمام گویدنمی هیچگاه  ا

 نیست؟ گاري چرخ دوباره اختراع این آیا و شودداده آموزش

 از یکی گویدمی خاطراتش در او. شودمی شریف صنعتی دانشگاه رییس نظري، يپشتوانه چنین با نصر که است این 

 فنی دانشگاهی ریاست فردي چنین به چگونه اینکه  و کندنمی استفاده ديسی و کامپیوتر از که است این افتخاراتش

 ارتجاعی هايگرایش در را انتصـــاب این علل بتوان شـــاید. اســـت تاریخ هايمطایبه از شـــودمی ســـپرده مهندســـی

ضا صر. فهمید پهلوي شاه محمدر سدمی خاطراتش در ن  ضرورت يدرباره شاه با تنها یا ملکه و شاه با هابار من«: نوی

ستمی شاه  و کردم صحبت سنتی و مدرن مفاهیم ادغام سم، خوب را فناوري آنکه با من دان شنا  حال عین در اما می

 ».باشد فرهنگمان ویرانگر که بودم فناوري و علم از شکلی هر منتقد و دانستممی ایرانی فرهنگ بزرگ رقیب را آن

ـــاه و گرفتند تماس من با دربار از روز یک«: دهدمی ادامه او ـــالها این همه: گفت من به ش ـــما س  اهمیت يدرباره ش

سداري شیده من و ایدگفته سخن ایرانی فرهنگ از پا صیت یک شما که اماندی شگاهی شخ ستید دان  و معاون که ه

 دانشــگاه از ترعزیز من نزد دانشــگاهی هیچ. بدهم شــما به اســتثنایی فرصــتی خواهممی. ایدبوده هم دانشــگاه رییس

ـــت آریامهر ـــعی. نیس ـــن نحو به را آن کن س ـــتممی!  کنی اداره احس ـــد دیدگاه دادن تغییر که دانس  دکتر چهارص

 .است فراوان مشقت با و سخت کارغیره و لندن کالج امپریال استنفورد، تی،.آي.ام از التحصیلفارغ

ــبهیک کار چیزي چنین  ــگاه رییس آنکه از پس درنگ بی من اما نبود، ش ــدم، دانش ــانی علوم دپارتمان ش  علوم-انس

 و چیتیک ویلیام عادل، حداد جمله از دانشـــجویانم، ترینبرجســـته از تن چند و کردم تاســـیس را -خودمان انســـانی

  ». آوردم آنجا به را دیگران
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 نصر حسین سید دیدگاه در علوم کردن اسالمی

شگاه در نصر هايفعالیت سانی علوم کردن اسالمی و فناوري »سازي بومی« به آریامهر صنعتی دان . شدنمی محدود ان

 کار به را خود تالش و ســعی تمام انقالبیون ســرکوب براي نصــر و ایران انقالب با بود مصــادف او ریاســت هايروز

 شما کردممی فکر من نصر دکتر گفت پیمانکاران از یکی روزي«: گویدمی جهانبگلو با اشمصاحبه در نصر. گرفت

 ایدنخوانده را تصوف سرگذشت مگر عزیز دوست گفتم هم من. هستید بندقداره عارفی دانستمنمی اما. هستی عارف

ــنیده و ــیاري در ایدنش ــف در عارفان تاریخ، هايجنگ بزرگترین از بس ــما بودند، جنگ اول ص  این دیگر يجنبه ش

 ».ایدنخوانده را داستان

ــر دکتر ــبت گاه هیچ نص ــاده مخالفانش به نس ــدي که زمانی چه و نظر در چه همواره و نبود نظر گش  بر بود امور متص

 جاهلیت دوران کنونی دوران«: نویســدمی "متجدد انســان هايتنگنا و اســالم" کتاب در او. نداشــت شــفقتی دشــمنان

  .شود شکسته باید بسیاري هايبت که است جدید

  

 

  سامی کاظم دکتر نراقی، دکتراحسان ،)پهلوي فرح دفتر رئیس(نصر سیدحسین عادل،حداد غالمعلی: راست سمت از

   



59 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 برقعی تاالساد فخري

 )برقعی السادات اشرف( برقعی فخرالسادات قتل چگونگی

سادفخر  ستان دبیر تاال سفند 16 روز در که بود قم در دبیر  طرز به سالگی 31 سن در قم ساالریه يمحله در 1374 ا

. اســت ايزنجیره هايقتل قربانیان جمله از او. شــد ســپرده خاك به قم شــیخان قبرســتان در وي. رســید قتل به فجیعی

 .بود رفسنجانی هاشمی اطالعات وزیر فالحیان علی معاون پورمحمدي مصطفی برادرزن و پسرعمو وي شوهر

سادات قتل يپرونده ستگان حتی و نیافت سرانجامی وي يخانواده مکرر هايپیگیري رغمعلی برقعی فخرال  مقتول ب

 افرادي اولین از که مقتول پدر. شوند منصرف جنایت يپرونده پیگیري از تا بودندشده تهدید ناشناس عواملی توسط

ست سیده جنایت يصحنه به که ا شاهداتش باقی عمادالدین با گفتگو در بودر ضعیت از را م سادات يجنازه و  فخرال

 :است داده شرح اینگونه برقعی

 بودند؟ کرده قطع را مرحومه گلوي سیم، با که گفتید: سوال

 .شدمی دیده او گلوي زیر سیم خط: جواب

 گفتند؟ شما به یا دیدید خودتان: سوال

 .بودند دخترم سر باالي کالبدشکافی زمان در همگی ،من هايبچه اصالً. دیدم خودم: جواب

 شد؟میدیده جسد روي بر دیگر چیزهاي یا چاقو ضربات: سوال

 یک. کنند منفجر را خانه داشتند قصد. بودشده شکسته گردن استخوان فشار، اثر در… فقط نبود چاقو فقط: جواب

 .بودنکرده عیب سرش موي تار

 بود؟سوخته مواد آن با که بودشده ریخته مرحومه روي موادي بودند،کرده باز را آن شیر که گاز از غیر: سوال

 .بخار مثل کردم عرض بخار،: جواب

 بود؟ کننده خفه: سوال
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ستهمی که بود حالتی در. آتش مثل. بریزد جایی وقتی که آهک آب مثل کردم عرض: جواب  خدا. شود منفجر خوا

ست سد، نیم و سه ساعت بود قرار که مرحومه بچه خوا سید. بیاید نیم و یک ساعت بر  روي که عجیبی مانند موادا

 کجا هیچ و بدن سر، موي. بودچسبانده تخت به را جسد و مانده او روي سوخته نبات مثل بودند، ریخته ایشان جنازه

 … و بود ترکیده پا کف همان. بود نکرده عیب

 .رسدمی قتل به قم در کارد ضربه 73 با زنی 1375 سال در دیگر، يپرونده یک در باقی، عمادالدین یگفته به

شان ترور يپرونده در و صطفی ای سماعیل و پورمحمدي م شته نقش قم اطالعات از) خطیب( واعظی ا  از یکی. انددا

 از که خانوادگی ارتباط علت به ایشــان شــودمی گفته که بود این ،شــد برقعی فخرالســادات ترور به منجر که عواملی

ــان طریق ــوهرش ــطفی با ش ــته اطالعات وزیر فالحیان علی معاون پورمحمدي مص ــت اطالعاتی به داش  و بودیافته دس

  .استکردهمی صحبت دیگران با نظام توسط خمینی احمد قتل يدرباره

 

  برقعی در یک قاب الساداتقاتالن فخري
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  برقعی الساداتفخر شدنکشته از زنان جهانِ اینترنتی سایت روایت

سدمی زنان جهان سالمیجمهوري دوزخ در «: نوی شد، باحجاب صد در صد زنی اگر حتی ا  حزب صد در صد با

شد، اللهی شد، دیندار صد در صد با صد با شد، سید صددر شد فقیه والیت هوادار صد در صد با  که ايگونه به با

ــدن خوانده او ســرافرازي بزرگترین  صــدهاي در صــد و باشــد ايخامنه ســوي از دخترش ازدواج عقد يخطبه ش

ــران زیان به او بودن زنده اگر.………دیگر ــد رژیم س ــالح براي باید باش ــته نظام مص ــودکش  بزرگترین از یکی! ش

سادات هايبدبیاري سین شوهرش که بود این برقعی فخرال سرعموي پورمحمدي ح صطفی پ ست پورمحمدي م  و ا

 با پورمحمدي مصـــطفی یعنی اســـت او همســـر پورمحمدي مصـــطفی دخترعموي یعنی پورمحمدي حســـین خواهر

سین خواهر که خودش دخترعموي شد پورمحمدي ح ست،کرده ازدواج با صطفی ا ست؟ پورمحمدي م صطفی کی  م

 شکنجه، دستگیري، در که است فقیه والیت رژیم سرکوبگران خونخوارترین و تریندرشت دانه از یکی پورمحمدي

شتار و سازيپرونده شمنان از تن هزاران ک ست رژیم د شته د ست،دا ست در سالها او ا ضائی هايپ  در گوناگونی ق

 کشتار ماجراي در است،کرده اعدام را تن هزاران مشهد و خراسان ویژه به و کرمانشاه هرمزگان، خوزستان، استانهاي

 اســت،داشــته دســت تن هزاران اعدام و ايدقیقه پنج هايمحاکمه در اطالعات وزارت ينمایند عنوان به 67 تابســتان

 در وي جانشین و معاون عنوان به شد فقیه والیت رژیم اطالعات وزیر فالحیان علی که هنگامی پورمحمدي مصطفی

 از یکی و کرد هنرنمائی رژیم دشمنان از بزرگی شمار کردن نیست سربه در و شد سرکوب مشغول اطالعات وزارت

ـــر خمینی احمد قتل يبرنامه طراحی وي کارهاي بزرگترین  که بود این بر گمان آغاز در بود، خمینی اهللا روح پس

 و اســتشــده مغزي يســکته دچار بود برخاســته! دیکتاتور العظمی اهللا آیت حضــرت با مخالفت به که خمینی احمد

ست طبیعی مرگ یک او درگذشت شت بیرون به اطالعات وزارت درون از که رازهائی با اما ا شن کرد ن  که شد رو

 از هم و بود پورمحمدي مصــطفی خویشــاوند که هم برقعی فخرالســادات بدبختانه! اســترســیده قتل به خمینی احمد

ـــتان ـــر نزدیک دوس ـــت را چیزهائی کردمی آمد و رفت او يخانه به پیاپی و بود خمینی احمد همس  نباید که دانس

 کشتند، را او رفتند، برقعی فخرالسادات يخانه به ،1374 اسفند شانزدهم روز اطالعات وزارت آدمکشان! دانستمی

 باز را گاز شیرهاي يهمه ریختند، اشجنازه روي به دارند کاربرد شیمیائی زارهاياف جنگ ساخت در که را موادي

 يالشــه نابودي و خانه ترکیدن از پس تا رفتند بیرون برقعی فخرالســادات يخانه از و بســتند را درها يهمه و کردند

 پســـر میان این در رود، شـــمار به ســـوزيآتش و گاز انفجار اثر در معمولی رویدادي او مرگ برقعی فخرالســـادات

 که شـــودمی روشـــن و گیردمی را مادرش جســـد نابودي و گاز انفجار جلوي رســـد،می راه از برقعی فخرالســـادات

 و پلیس نیروي گوناگون بخشهاي در برقعی فخرالسادات يخانواده پیگیري اما استرسیده قتل به برقعی فخرالسادات
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ستگاه ضائی د سادات قتل يپرونده و ماند نافرجام ق سیاري مانند برقعی فخرال ست چنینی این هايپرونده از ب  مالی ما

 ».شد

 

 یبرقع الساداتشدن فخرروزنامه نگار از کشته ،یباق نیعمادالد تیروا

 

ــفند  16چه بود؟ روز  تیجنا نیا راز ــاالر يمحله 1374اس ــاهد  يهیس بود، چند روز بعد  یهولناک تیجنا کیقم ش

 درج کرد: ریواقعه را به شرح ز نیاز ا یگزارش هانیک يروزنامه

 يمنطقه عیفج تیجنا یبررســ تیقم مســئول يهیناح یانتظام يرویاز مأموران ن ژهیگروه و کی: هانکی خبرنگار – قم

قم اعالم کرد: تا کنون دو نفر که مظنون به  یانتظام يهیمقام مسئول در ناح کیشهر را عهده دار شد،  نیا يهیساالر

متعهد، مؤمن  رانیاز دب یکی دنیبه قتل رس یخبرنگار ما در پ گزارشاند، به شده ریدستگ هیناح نیدر ا دندیرسینظر م

سائ يرا برا یعیوس يجستجو یانتظام يرویاست مأموران ناتفاق افتاده یکه به صورت مشکوک یو حزب الله  یشنا

ــادات برقعآغاز کرده عیفج تیجنا نیقاتالن ا ــت  یاند، مقتوله که فخرالس ــتان قم یمتعهد دب رانیاز دب یکینام داش رس

و  دهیبه قتل رســ یعیبه طرز فج يافراد ایفرد  یقبل يبا نقشــه شیگذشــته در منزل مســکون يروز چهارشــنبه يبود، و

ــط قاتل  ــدش توس ــ ایجس ــد،دهیقاتالن به آتش کش ــ ایمتهم  ش ــهر ریمتهمان پس از آن ش منزل مقتوله را باز  يگاز ش

قم وارد عمل شــدند و آتش را خاموش کردند،  یآتش نشــان يروهایگزارش ن نیگذاشــته و فرار کردند، بر اســاس ا

 يمقتوله را منفجر کنند، و یعده قصد داشتند منزل مسکون نیقم به خبرنگار ما گفت: ا یمسئول آتش نشان یمیابراه

بستگان را از موضوع مطلع  گریبود دصحنه مواجه شده نیخانواده که با ا ياز اعضا یکیپس از حادثه  یافزود: ساعت

قم در  يفرماندار یاســیمواجه شــدند، معاون ســ یخانم فخرالســادات برقع يســوخته شــده ين با جنازهکرد و آنا

عامالن  يکرد که به زود يدواریکرد و اظهار ام یتلق عیرا مظلومانه و فج تیجنا نیبا خبرنگار ما ا یتلفن يگفتگو

 تینماز م یو حزب الله یمتعهد، انقالب يبانو نیکر ایبر پ یآمل ياهللا جواد تیآ شــودیم ادآوریشــوند،  ریآن دســتگ

 اقامه کرد.

شناخته نیهمان آغاز ا از شکوك  صورتحادثه به عنوان قتل م  یپائو اثر و رد بوددهیاجرا گرد ياحرفه یشد، قتل به 

با رنمانده يقاتالن بر جا ایاز قاتل و  ـــ ختنیبود!  باز کردن ش تاق مقتوله و  تا  يرهایمواد محترقه و آتش در ا گاز 

ـــاعات ـــدیبعد خانه منفجر م یس ـــوزآتش کیو حادثه به  ماندینم تیااز جن ياثر چیو ه ش  ریانفجار گاز تعب ای يس
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شهرشدیم شد، بنابرا طیمح دیو با ردیگیآتش م ریبا تأخ ي! گاز  سته با ستن همه نیب صت دور  يدرها يبا ب خانه فر

قاتل از ســـاعات رفت و آمد  قیاطالع دق د،یگردیبعد خانه منفجر م یو ســـاعات شـــدیشـــدن قاتل از محل فراهم م

ســاعات  نیکه در ا يو اشــتغال مادر و پدرش به نحو يبه منزل و مدت زمان تنها بودن و یبرقع يو خانواده فرزندان

بالفاصــله پس از  اســت:آمده یشــنود اســت! چنان که در گفتگو با پدر بانو برقع ازمندیبه منزل بروند ن اندتوانســتهینم

که  شــودیآنها م يبه خانه یمشــکوک يهاتلفن يارهیزنج يهادر قتل یاز مقتوالن احتمال یکیبه عنوان  يذکر نام و

در  ضیروبرو مشغول تعو هیکه از بامداد روز حادثه همسا نیا رغمیموضوع است، قاتل عل نیا يرو تینشانگر حساس

 شد! یخانه خود بود و چند کارگر به همراه صاحب خانه در آنجا حضور داشتند وارد منزل برقع

 یآشنائ کیمقتول بر اساس  دیاست و شاشدهگشوده دیدر با استفاده از کل دیمقتوله شکسته نشد و شا يدر خانه قفل

است، بودن محرز شده ياقتل، مشکوك و حرفه یژگیسه و نیاست، بنابر اقاتل باز کرده يدر را به رو یو اعتماد قبل

 ریمقتوله و سا يبا توجه به شهادت دادن خانواده قیاما پس از چند ماه تحق ردیگیشوهر مقتوله مورد سوء ظن قرار م

به منزل  ياطالعات در مورد عدم مراجعه و ریسـا زیبا همسـرش و ن يبر حسـن اخالق و معاشـرت و یگزارشـات مبن

ـــعبه  سیو رئ ژهیدادرس و 03/09/1357حکم مورخ یحادثه ط در روز شیخو  يتهران آقا یمحاکم عموم 148ش

اظهارات  دیاســت که عموماً مؤحکم ابتدا گردش کار پرونده درج شــده نیدر متن ا گردد،یتبرئه م ندابوالفضــل ز

روبرو  يهیهمسا ياست که به گفتهآمده نیحکم همچن نیدر ا د،یخوانیاست که م يامقتوله در مصاحبه يخانواده

مقتوله  يبغل از خانه ریدر ز ياپوشه شتنو دا یطوس _ياقهوه يکوتاه قد با کت چهارخانه يظهر فرد 12در حدود 

 است.خارج شده

 یعمومجرائم  -2 یاخالق -1: شــودیم يبندطبقه ریاز ســه نوع ز یکیو موضــوع در  لیدال ها،زهیاز نظر انگ یقتل هر

دال بر قرار گرفتن  ينشانه و شواهد چینه تنها ه یدر خصوص فخرالسادات برقع ،یاسیس -3مانند قاچاق مواد مخدر 

و  يدر مورد حســن اشــتهار و ســوابق فرد یو شــواهد فراوان لیبلکه دال ســتیاول و دوم ن يحلقه يقتل در زمره نیا

قاتالن  ایو دالئل قاتل  زهیاما انگ ابدییم تیسوم قطع يدر حلقه یقعقتل بانو بر نیمقتوله وجود دارد، بنابرا یخانوادگ

شناخته ست، انا صورتنوع قتل نیا صادف از آنچه نبا يکه فرد دهدیم يرو یها معموالً در  سب ت شد  مطلع دیبر ح با

 يرا به مخاطره افکند، تعلل در ارائه ينفوذيدســتگاه ذ ایافراد  ایفرد  تیموقع تواندیاســرار م نیو ا ابدییم یآگاه

که  نیبر ا یمبن يمربوطه خطاب به پدر و از مســئوالن یکیاظهارات  ،یبانو برقع يبه خانواده یقانون یپاســخ پزشــک

 است. يطرف شما قو
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به مســـئول  یانحراف يهامراکز و دادن آدرس یتوســـط برخ قاتیدر تحق ی! و کارشـــکندیپرونده را رها کن يریگیپ

 امر. نیاست بر ا يگریخود شاهد د ،پرونده (به قرار اطالع)

دارد،  یشوهر بانو برقع يپورمحمد نیاطالعات وقت نسبت دو جانبه با حس ریوز انیمعاون فالح يپورمحمد یمصطف

 يداور یمضاعف يشاوندیخو نیبه صرف چن توانیوجه نم چیشوهرخواهر اوست اما به ه زیو ن نیحس ياو پسرعمو

 سیاســـت که در روز بعد از حادثه رئ نیکند ایم یکه خودنمائ یرا مورد اتهام قرار داد، تنها پرســـشـــ يکرد و فرد

ـــطف کیاطالعات قم نزد ياداره ـــاعت به همراه مص ـــت و از نزدرفته یبه منزل پدر برقع يپورمحمد یدو س  کیاس

س ضوع را برر شده در  ياند! فردکرده یمو صات اعالم  شخ پرونده در روز حادثه در حال خروج از منزل مقتوله با م

 ردیترور را تحت نظر بگ ياحرفه يکشور که قادر است تحرکات سازمانها یاطالعات التیکاست اما تششدهمشاهده

ـــکوك را رد يهاترورها و قتل ایو در آنها رخنه کند و  و  دهدیانجام نم یمهم تیمورد فعال نیدر ا دینما یابیمش

 !کندیدر کشف معما نم يهمکار

ساب عدم کفا توانیم ایآ شت؟ عل تیآن را به ح شنائ رغمیگذا سئوالن امن یاطالع و آ شور در ا یتیتنگاتنگ م  نیک

داشت  يچه راز یاست! بانو برقعمانده فینداشت و بالتکل یشرفتیپ چیچند سال ه یط یقتل برقع يخصوص پرونده

 1375در سال  شودیمدر قم مطرح بوده و هست، گفته یاتیو فرض عاتیاز مردم شا یبرخ انیآن شد؟ در م یکه قربان

 شود،یاما پس از آن تبرئه م گرددیم یمتهم و زندان ينخست شوهر و رسد،یضربه کارد در قم به قتل م 73به با  یزن

حکم اعدام  يفرد احتمال اجرا نیا شود،یاعدام م 1376رابطه داشته که در سال  يمرد از بزهکاران قم با و کی ایگو

ستیخود مردود م يبرا را  یبانو برقع شودیمگفته کنند،یرا دارد که او را از زندان خالص م يافراد گفتیو م دان

 است!از افراد قدرتمند مطلع شده یتصادفاً از روابط آن فرد خالفکار با برخ

 

 یبا پدر فخرالسادات برقع گفتگو

آبان قسمت ششم و  27خرداد  ي(روزنامه يارهیزنج يهاقتل يپرونده یقسمت از سلسله مقاالت بازخوان نیششم در

ـــمت هفتم) برا 1378آبان  29 ـــت يقس ـــادات برقع یبار نام نینخس  يهااز موارد قتل یکیبه عنوان  یاز بانو فخرالس

با  شیها پکه از سال يو يخانواده يبعد از سو وزذکر شد، دو ر ردیقرار گ یدگیمورد رس دیمشکوك در قم که با

ذکر نام او  يبه اندازه یمظلوم يکه صــدا نیداشــته تماس گرفته و از ا یآشــنائ يبا شــوهر و زیمقتول و ن يپســرعمو

ــده ــگزارمنعکس ش ــپاس ــت س ــد که جهت گفتگوئ ياس ــپس مقرر ش  يهااما تلفن ندیایبه دفتر روزنامه ب یکردند، س
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شکوك به خانه صم يآنها پس از چاپ مقاله يم شد که ت شانیفوق موجب  شود و من به د م آنها بروم،  داریعوض 

 يسفر با پدر، مادر و فرزندان و پسرعمو نیکردم، در ا یو او را دعوت به همراه دیهم از راه رس یگنج يدوستم آقا

بود  هیاز سکنه و اثاث یمرحومه که خال نزلاز م دیسپس به بازد د،یخوانیم ریکه در ز میداشت یو گفتگوئ داریمقتوله د

اما به نظر  دمیبود د یمیرا که از دوســتان قد يپورمحمد نیحســ يهم آقا ياقهیچند دق م،یرفت تیموقع يو مشــاهده

ـــوع ندارد، ا نیا رامونیهم به بحث پ يادارد و عالقه یاو تازگ يکه داغ حادثه هنوز برا آمدیم گفتگو در  نیموض

کردم و  ياز انتشــار آن خوددار شــتریب قیو تأمل و بلکه تحق یو تأن اطیاحت تیاخذ شــد و به ســبب رعا 1378آذرماه 

 :دیخوانیمتن گفتگو را م 1374اسفند  16در  یاکنون به مناسبت سالگرد قتل فخرالسادات برقع

 دینمائ یابتدا خودتان را معرف در

قا ـــیبرقع يآ گام اکبر متولد یفرزند عل یبرقع یدعلی: من س تل دخترم) رخ  نیکه مطلع شـــدم ا یقم هن عه (ق واق

منزل ما، اتاق  دیائیبه من گفت: باباجان ب زند،یام در ماست در منزل بودم، زنگ در خانه را زدند، متوجه شدم نوهداده

به  یوقت د،یدویهم پشــت ســر من م المیافتادم، ع نیبار هم به زم کی دم،یاســت، من به ســرعت دومادرم دود گرفته

کردم داخل شــوم اما مردم  یمن ســع د،یدو ســه نفر آنجا بودند، همســرم داد زد: مردم کمکم کن دمیمنزل دخترم رســ

دست آنها را کنار زدم، داخل ساختمان  شدند،یبودند که مانع م نفري هشت –بروم داخل منزل، هفت  گذاشتندینم

باز  میکمکم کن، چشمها یعل ایم به اتاق دخترم، گفتم: نفس بکشم، رفت توانستمینم دند،یدینم میچشمها شدمکه 

فرزندم را بغل گرفتم و تکرار  کریپ زدم،ینفس بکشم، به صورت مقطع حرف م توانستمینم دم،یدینم چیه یبود ول

خدا کمکم  ایدوباره گفتم:  د،یآیهمراهم نم مدختر دمیکردم دوباره بلند شـــوم، د یکمک کن، ســـع ایکردم: خدا

شار آوردم به زم متورم  شیلبها دمید ن،یزم يشد، او را بردم دم در هال و خواباندم روفرزندم از جا کنده ن،یکن و ف

 باشند.داده يمواد ایخورانده و  انوریبه او س دیخودم فکر کردم که شا شیببوسمش، پ دمیترس یاست، حت

ـــده بودم به زور او را گرفتند و به ح يدخترم را از من گرفتند، همان طور که من رو کریدو نفر پ بردند،  اطیاو خم ش

ــت، گفتم: آقا چه م ــان رفتم، گفتند: آقا زنده اس ــت؟ بچهزنده دیگوئیمن هم به دنبالش ــت، ناگهان ام دم کردهاس اس

هم تا مچ  شیاســت، پازده رونیها به و اســتخوانمچ آب شــد نیام از انگشــتان تا پائدســت بچه دمیچشــمم افتاد و د

داشت و آورد، او را داخل  ینیروبرو گرفتند، ماش يهیبود، دخترم را از من و همساسبز شده شیهاو انگشت دهیترک

را داخل گذاشتم و پسر بزرگش را کنارش نشاندم، بعد به دو برگشتم  شیگذاشتند، من هم کمک کردم پاها نیماش

 يمثل گاز یول ستیآن هست که آتش ن يرو يمواد دمیتخت را که نگاه کردم د نم؟یبیچه م ایفتم: خدابه اتاق، گ
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سوزد از هم م شد و کم کم ب شن با شد،یکه رو ش يمثل پودر يزیچ پا شده یکاکائو قاط ریکه  شد، در همان آن  با

شدم که جا نیح ست ول يدخترم رو يمتوجه  سالم ا شک بود و مثل نبات  یمواد حالت یتخت  شت، خ سبنده دا چ

سطل آب برداشتم و لب تخت را خاموش  کیشعله بکشد،  خواهدیم یتخت گوئ يگوشه دیخشک، به نظرم رس

 کردم.

 رونیآنها وســائل تمام اتاق ها را ب دند،یهم رســ یآمد، مأموران آتش نشــان يکالنتر سیرئ د،یطول کشــ يادیز زمان

خانم  نیگفتند: ا د،یهم داد زدند: نکن هیهمسا يزنها د،یکار را نکن نی: آقا امیگفت ،یه آتشبود و ن يانه شعله ختند،یر

است، گفت: من اشتباه گفتم، که اشتباه کرده دیفهم یآتش نشان ئولگفتند، مس راهیاست! زنها بد و بکرده يخودسوز

 نیباز گردم من را به زور آوردند ا کردمیکه تالش م یو در حال اطیح رونیما را بردند ب هاهیهمسا انیجر نیبعد از ا

ستند و پل سته سیجا، در منزل را ب ش ساعات اورمینامش را ب خواهمیکه نم یبودم که آقائآمد، در اتاق ن ! و از همان 

شسته نجایاول مراقب ما بود آمد، رفقا و همکاران من هم ا شب بود،  مهیدو بعد از ن ای میون کیساعت  باًیبودند، تقرن

بودند و در سرپل ذهاب بودند که به عراق رفته و برگشته یاعزام أتی) در هيتماس گرفتند با آن شخص (پورمحمد

 ما را زدند. يصبح روز حادثه بود، دو تا پاترول آمدند و زنگ خانه د،یائیجا ب نیبه ا د،یو گفتند: به تهران نرو

آن اتاق، دو  يرفتند تو يپورمحمد یبا مصـــطف بیخط يآقا اســـت و نیاطالعات قم هم داخل ماشـــ سیرئ میدید

که  یکینزد نیبن بست در هم يدر آن کوچه انیفالح يآقا یقبل يدر را بستند، بعد ما را بردند به خانه میساعت و ن

ـــلطان يدر آنجا آقا میدیو د میبودند، ما رفتآن موقع فروخته ـــتند، آقایس  يو آقا يپورمحمد يفر فرماندار قم هس

صحرا شکی یانتظام يرونی فرماندهان از.. …که  دمید نیح نیهم بودند، در ا ییسردار  شمک یوا به من زد، در  یچ

ــدمیکه از در داخل م یحال ــ ش ــاند و گفت: س ــتان د،یخود را به من رس ــما را هم  میقربان جدت بروم من خوزس و ش

 د،یکن یمرا کالبدشکاف يبچه کنمیاز شما خواهش م انیکنند، گفتم: آقا یات را کالبدشکاف چهدوست دارم، بگو ب

شکاف ستور کالبد شکافو بچه لیاز فام یجمع ه،یدادند و او را بردند فاطم ید شد،  یها و زنها هم آمدند، کالبد انجام 

اســتخوان قطع  نیگذاشــتند، گفتند: ا نارحنجره را برداشــته و ک ياســتخوان ال کردندیم یهمان طور که کالبدشــکاف

ست، گو سر با بند زده ایا شت  شپزخانه با جاروبرق یبودند، احتماالً زماناز پ شغول کار بوده یکه او در آ ست او را م ا

که  نیها خاموش بود نه ابودند، شـــعلهتمام گازها را باز کرده ریپس از آن شـــ بودند،دهیتخت خوابان يزده و بعد رو

 بودند.بعد درها را بسته و رفته اشد،روشن ب

 اجاق گاز؟ ایبود  ی: گاز لوله کشسوال
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 .شودیم دهیآن کش ریها و نظاکه به آشپزخانه، چراغ ی: همان گاز لوله کشجواب

 بودند؟: همه را باز کردهسوال

ــ يه: بله! همجواب ــمندرا باز کرده بودند رهایش ــر کوچک مرحومه هوش به خرج داده و همان طور که داخل  ي، پس

 کندیو تالش م شودیوارد م شنودیجواب نم ی: مامان، مامان، وقتدیگویم کندیدر را باز م دیو با کل شودیمنزل م

ام وســـط هال، نوه پراندیگاز او را م دهد،یرا فشـــار م آن شـــود،یدر باز نم کندیدر اتاق مادر را باز کند، هر چه م

ش اطیبه ح دودیم  یروز واقعه ما را به آگاه يفردا دود،یمنزل ما مبعد هم به طرف  بندد،یگاز را از همان جا م ریو 

بماند، ما  ئلمسا نای داشتند، نگاه آنجا ساعت شش –ساله را پنج  11 – 12 يکردند! بچه ها تیبردند، چقدر ما را اذ

ـــالن یرا به آگاه ـــت یبردند، در س ـــس  یعنیداماد ما هم به همراه دامادش ( ،یو ما را بردند آگاه میبعد ما آمد م،ینش

 دامادش بشود) همراهمان بودند. خواستیم

  ؟گوییدی را می: داماد کلاسو

ــر آقاجواب ــم ي: داماد دخترم، پس ــ یآگاه رونیآنها ب ،يریکش ــهیبودند به موازات ش ــتادهیا ش ــ نیا بودند،س  یقاض

شف جرائم، همه يروهایبود و ن ينوار زد،یو قدم م دیلرزیم ض يک سته بودند، قا ش سا ن  یبرقع يگفت که آقا یرؤ

شدم تعادل ندارد، گفت: اگر  م،یگویخوب گوش کن چه م ضا  نینرود ا تتیثیآبرو و ح یخواهیممن متوجه  را ام

ـــد ما را از اتاق ب يگریبرنامه جور د ددی و کرد بغل را من..] …[يکن! آقا آورد و از آنجا دورتر برد و باز  رونیش

گفت  یحرف ،یآگاه يبه انتها شیرو بود و تیو فالن و پشتش به جمع میانهمان حرف ها را تکرار کرد، من خوزست

ـــت! من د يهم گفت طرف تو قو چارهیکه آن ب میاز قول او بگو خواهمیکه نم روز  کیبعد  یآمدم، مدت گریاس

ض صل یآمدند گفتند که قا ض کی! پرونده را دادند به رمیگیپرونده را نم نیپرونده را رها کرد! گفت: من ا ،یا  یقا

ص ياز تهران، آقا س سیاو را قبول نکردند که رئ یبیم ض ایقم  یبازر ستر یقا ش يدادگ شت ماه طول ک بعد  د،یبود، ه

 ستندین نهایا گفتندیم انیکه آن آقا یهائهم به قم آمد و همان شانیآقا را از تهران فرستادند، ا نیا میدیاز هشت ماه د

! بعد از هشـــت ماه رفتند دو تا را ســـتندین نهایا مینظر داشـــت، گفت: ما تفحص کرد ریرا ز نهایا گفتندیکه به آنها م

 بود!داشتند که اشتباه شدهگرفتند و چهار ماه آنها را نگه

 را بدهند؟ دیبودکه شما سفارش داده یو جواب کالبدشکاف جهیدرست است که حاضر نشدند نت ای: حاج آقا آسوال
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 هاشیبا او تماس گرفتم و گفتم چهار ماه است که جواب آزما شناختم،یرا م یمقام تهران یقانون ی: در پزشکجواب

ساعت بعد  کی دهم،یجواب م گریساعت د کی! گفت: من تا استامدهین ندیگویم يام دادگستر! رفتهاستامدهین

که  يمواد شیاند، گفتم: نه، جواب آزماداده وندهپر يشماره نیعفت را طبق ا یمناف شیتماس گرفت و گفت آزما

چه يرو بان ب خواهم،یاســــت را مام بودهبدن ب بانیبا ز عذورم! ا یز فت م مدم،  م،یرا هم بگو نیگ تهران هم آ

ست کرد! فکر م ش شناخت، او هم رفت خود را بازن شان مرا  شب ا کنمیسرگروه شام خوردند و  نیاول همان  جا 

شو برو ش واریو به در و د دندیآنجا را د میرفت م،ینینه را ببم خایگفتم: بلند  ست ک مانده از  یاز آثار باق یو کم دندید

جوهر نمک  م،یخواهیم نیو بنز لیگازوئ م،یخواهیما نفت م یبه من گفت: حاج آقا برقع یمواد را برداشــتند، قاضــ

کنار باغچه، همه را امتحان  میو رفت میآورد خواستندیما آن چه را م م،یخواهیم یچ یچ يندهیمواد شو م،یخواهیم

: نفت و گفتیو م زدیم تیشد، مرتب کبر یاصرار داشت که بگو نفت و پنبه است! سرهنگ عصبان یکردند، قاض

صبان ست! با ع سگفتیم تیپنبه ا ست! گفت:  ست که خودت د د،ی: نفت و پنبه ا او هم رفت  ،یگفتیم روزیهمان ا

 گرفت و خود را بازنشست کرد! خهتهران و سه چهار نس

 بودند؟مرحومه را قطع کرده يگلو میکه با س دی: گفتسوال

 .شدیمدهیاو د يگلو ریز می: خط سجواب

 به شما گفتند؟ ای دیدی: خودتان دسوال

 سر دخترم بودند. يباال یمن همه در زمان کالبدشکاف يهااصالً بچه دم،ید خودمجواب: 

 شد؟یمدهیجسد د يبر رو گرید يزهایچ ای: ضربات چاقو و سوال

تار  کی کنند، منفجر را خانه داشتند قصد بود، شده شکسته گردن استخوان فشار، اثر در..…چاقو نبود فقط جواب:  

 نکرده بود. بیسرش ع يمو

 بود؟که با آن مواد سوخته بودشدهختهیمرحومه ر يرو يبودند موادآن را باز کرده ریاز گاز که ش ری: غسوال

 : بخار، عرض کردم مثل بخار.جواب

 بود؟: خفه کنندهسوال
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ستهیبود که م یمثل آتش، در حالت زد،یبر یجائ ی: عرض کردم مثل آب آهک که وقتجواب منفجر شود، خدا  خوا

بود مثل  ختهیاو ر يکه رو يمواد د،یایب میو ن کیبرسد ساعت  میمرحومه که قرار بود ساعت سه و ن يخواست بچه

 ..…بود و دست  دهیبود، همان کف پا ترک هنکرد بیکجا ع چیسر، بدن و ه ياو مانده بود، مو ينبات سوخته رو

 : مرحومه چند سال داشت؟سوال

 سال. کیو  ی: سجواب

 : چند فرزند داشتند؟سوال

 : سه تا.جواب

ــوال ــ نیا ای: آس ــحت دارد که قاض ــما که پ یمطالب ص ــوع بود ریگیپرونده به ش  يریگیگفته که پرونده را پ دیموض

 رسد؟یم یحساس يبه جا د،ینکن

ــار کرد و گفت که ا سیرئ میدید يروز عی: بعد از آن وقاجواب ــتیچ فیکث يپرونده نیما را احض ــت  س که درس

ست همکرده شاهد ا ست؟ گفت: نه آقا، همان  يگریامر د میو گفت میآوردند خورد یطور گفت! چائ نیاند؟ خدا  ه

دروغ  کیاست!  نی: قانون قضاوت افتگ د؟یکارها را کرد نیچرا ا یگفتم فالن یاست که همان! رو کردم به قاض

را به ما  نیندارم! ا ریمن هم تقصـــ خواهم،یرا اقرار کنند! من از شـــما عذر م یزهائیبه آن تا چ یکی ندیگویم نیبه ا

کنار ما  دیآیم ندیبیم یافتیکه از ســـر ما بگذر! حاال هم هر وقت در هر ضـــ نیو ا دنیگفت و ما را گرفت به بوســـ

 !میچه بگو گرید دانمیهست که نم یزهائی! البته باز پشت پرده چکندیم یرخواهو عذ ندینشیم

ـــوال ـــطف يوقت با آقا چیتا کنون ه انیجر يمدت از ابتدا نی: در طول اس معاون وقت وزارت  يپورمحمد یمص

 د؟یرابطه صحبت کرده ا نیاطالعات که پسرعمو و شوهرخواهر دامادتان بود در ا

ـــالً اگر بگوئ المیدامادمان به او گفتم، ع قیوجه، از طر چی: به هجواب ما  يبه رو یکالم نهایا دیبه مادرش گفت، اص

 !امدندیگام رو به ما ن کی! اوردندیآوردند، ن

 نجا؟یآمدند ا يپورمحمد يکه آقا : آن شب چطور شدسوال
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با  دیجا بود تا خبر را شـــن نیکه منزلش هم يپورمحمد يداماد عمو انیصـــالح يآقا آمدند،ی: آنها از عراق مجواب

نه آمد پ باس خا به آقا شیل ها ند،یایکه تهران نروند قم ب يپورمحمد يما و تلفن زد  ـــبح آقا يطرف   يچهار ص

  است. شانیا نیماش يقم) هم تو عاتکل اطال ری(مد بیخط يآقا میدیشدند د ادهیپ یآمد، وقت يپورمحمد

 بود؟سوال: کدام قسمت از بدن دخترتان سوخته

 دست. شتریراست و ب يپا یکم ن،یچپ به پائ يجواب: از مچ پا

 : دست تا کجا؟ تا مچ؟سوال

 بود.: تا مچ آب شدهجواب

 : صورت چطور؟سواب

 یکه قاطریبدن، عرض کردم پودر مثل کاکائو و شــ يبه همه بودشــدهدهیپودر پاشــ نیفقط هم نهای: صــورت اجواب

 کمرنگ. کنند،یم

 بود؟ دایبود استخوانش پکه سوخته ی: دستسوال

 بود.: فقط استخوان ها ماندهجواب

 ؟..… ایبود  يدی: ماده اسسوال

 !گریبود د يدی: عرض کردم اسجواب

 است؟از همان بوده د،یآیاستخوان در م میبریهست که دست را داخل آن م یدهائی: اسسوال

 بود.آمده نیطور آب شده و پائ نی: همان حالت بود، دست همجواب

 هم داشت؟ ی: آثار سوختگسوال

 بود!آب شده یبود، اصالً به طور کل: آب شدهجواب

 بود؟کرده يریموضعگ ایبود زده یدر جائ یحرف خاص ،اتفاق نیقبل از ا ایاست، آبوده ریدب شانی: اسوال
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شا کنمی: من فکر مجواب شتند حرف یکه رفت و آمد خانوادگ یاز آنهائ دیکه  شن یدا آن  يگرید يو در جا دهیرا 

دخترم  ياما پشــت در خانه دیآیم یموتور مشــک کیبا  ياســت! روز قبل از کشــته شــدنش موتورســواررا گفته

کارتن  کیدخترم  د،یآیدخترم م يهیهمســابعد  یکم کند،یو به خانه نگاه م گذاردیم نیرا زم شیپا ســتد،یاینم

و  ستادهیآنجا ا یشخص شودیاست، متوجه مبازنشسته يتا آن را بردارد، او افسر دیآیم هیهمسا رون،یبود بگذاشته

 گرددیبرم ســتاده،یاو باز هم ا ندیبیم گرددیبرمداخل منزل، دوباره که  رودیو م داردیکارتن را بر نم کند،ینگاه م

ش خل،دا ساعت بعد ما شده نیسه ربع  سوار  سوار هنوز  ندیبیو باز م ردد گیبزند، برم يرود دوریمخود را  موتور

همسرم با مرحومه  میآن روز ساعت نُه و ن يداخل منزل خود. فردا رودیو م داردیکارتن را برم رودی! ماستستادهیا

ــحبت م ــت،دهیرا د نیهم نیع یخواهرش هم خواب کند،یص ــه به منزل مرحومه تلفن م اس  زندیهر چه قدر از مدرس

را  یهم شش تا کارگر با صاحب خانه در چوب هیبودند! در منزل همسانگو که همان زمان او را کشته دهد،یجواب نم

 بود.خانه سرقت شده نیچون قبالً از ا کردندیعوض م

 را ؟ ی: در منزل روبروئسوال

 : بله.جواب

 بودند؟دهیکس را ند چی: آنها هسوال

ــن چهارخانه که  يفرد بودند،دهینفر را د کی: جواب درخت  ریبغل گرفته و در ز ریکوچک را ز فیک کیبا کاپش

 .استبودهستادهیا

 رستان؟یدب ای یراهنمائ کردند؟یم سیتدر یبودند در چه مقطع ریکه دب یبرقع خانمسوال: 

ـــ  8نبودند، البته  یشاهد هم بودند، رسم يمدرسه رستان،ی: دبجواب  يبرا نشیروز قبل از مرگش از ارشاد و گز 7ـ

 .شومیبود من استخدام نمبودند، گفتهاستخدامش آمده

 سه فرزند دارند، چند پسر و چند دختر؟ دی: گفتسوال

 ازدواج کرد. نیر، دخترشان در سن پائدخت کی: دو تا پسر، جواب

 و به شما خبر داد فرزند بزرگشان است؟ بوددهی: آن فرزندشان که صحنه را دسوال

 : پسر بزرگشان است، محمد.جواب
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 : چند سالشان است؟سوال

بود،  يادیز تیجمع دادند،یرا م نهایشـــعار مرگ بر فالن و ا تیکردند جمع اشعییکه تشـــ یســـال، وقت 16: جواب

شم شم ،یمحت ستاد شناختمیو از وزرا چند نفر که م یطه ها ست ،يبودند، ا شان یامام ،یرا  ینیام میفاکر و ابراه ،یکا

 آمدند. وا يبود، در تمام مراسم عزا يجنازه محشر عییهم بودند، تش

که با حاج خانم صحبت شد گفتند از پنجشنبه که مقاله چاپ  یکنم، در تماس تلفن یرا طرح م يگرید سؤالسوال: 

 ها چه بود؟تلفن نیاست، ابه منزل شده یهائبود تلفندر آن آمده شانیشده و اسم ا

ـــدا بود که انگار  نیدوبار تماس گرفتند فقط ا یکیکه  روزی! دگفتندینم چیمادر: مرتب تلفن کردند، ه جواب ص

دو مرتبه تکرار همان  یکیدو بار به همان حالت گفتم حرف بزن اما پس از  یکی، نفس بکشــد قیبا حالت عم یکســ

تماس گرفتند، همان زمان که حادثه  شتریبلکه ب همرتب چهار –سه  ب،یترت نیصدا مکالمه را قطع کرد! ظهر هم به هم

 ها بود.تماس نیرخ داد هم با منزل ما، هم با منزل دخترم از ا

 دست سابقه نداشت؟ نیاز ا یهائ: تماسسوال

رفت،  ياها به خانهاز بچه کیو هر  میشد میکه او را کشتند ما تقس یاتفاق افتاد، شب نیمادر: همان موقع که ا جواب

از  دخترام و  یکیسه نفر رفتند منزل  یدو ال شوند،یجمع م کجایخانواده  ياعضا يها همهمراسم نیکه در ا دیدانیم

س یکیآن  يخانه رفتند نفر سه –دو  صله مهیبعد از ن کی اعتدخترم،  ما تلفن  يبه همه قهیپنج دق ایدو  يشب با فا

ــر  ــاعت به همه جا تلفن زدند! به ما هم تلفن زدند، ما به همد کیزدند! س ــما بود میزدیتلفن م گریس تماس  دیکه ش

 بودند!که در آن ساعت به تمام ما تلفن زده میبعد متوجه شد د؟یگرفت

 ها بود؟تماس نای از هم گذشته روز سه –دو  ی: طسوال

 ها زدند.تلفن نای از مرتبه چند هم روز سه –دو  نیمادر: در ا جواب

 گفتند؟ینم چی: هسوال

  !گفتندینم چی! آن زمان هم (زمان قتل) هگفتندینم يزیمادر: نه، چ جواب
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 .دیکن فیتعر دیدیآن چه را د د،یماجرا حضور داشت يو از ابتدا دیشاهد صحنه بود نیسوال: محمدآقا، شما اول

نشدم  يزیبود، اول متوجه چ یداشتم، در را باز کردم داخل منزل شدم، در راهرو را که باز کردم دود کم دی: کل پسر

بود، رفتم وســط هال،  يادیها باال رفتم، در هال را که باز کردم دود زداخل راهرو شــدم و از پله دم،یترســ یلیخ یول

را وســط هال انداختم و به طرف آشــپزخانه  فمیاتاق خواب؟ ک ای رفتمبه خاطر ندارم که اول به آشــپزخانه  قاًیاالن دق

  رفتم.

شا شد، کم دیفکر کردم  شپزخانه را نگاه کردم، دود ز یمادرم آنجا با صالً  يبود، به طور يادیداخل آ شمم ا که چ

که رفتم به طرف اجاق گاز، قابلمه  دمیگاز را شن ریش يصدا کنمیفکر م نم،یبب توانستمیمو ن زدمیپلک نم د،یدینم

ـــ يرو ـــ یباز بود! کم رهایگاز خاموش بود اما تمام ش ـــدم، آن قدر هول بودم که  گرید چاندم،یرا پ رهایش متوجه نش

شد، دود ز دمینفهم سته  ش ادیب شده  نمینگاه کردم که بب رهایبود، به  سته  ! بعد رفتم به طرف اتاق دمیدینه؟ اما نم ایب

 خواب.

 آنها؟ يهمه ایگاز باز بود  ریش کی: سوال

 : همه! هر چهار شعله باز بود! قابلمه هم بود اما گاز خاموش بود!پسر

ــتهمادر ــر……را نیرزمیز خواهمیگفت: م نجا،یا ایبود، به او گفتم: مامان ب: روز قبل غذا گذاش ــوهرم  عموي پس ش

 زیها، عقد دخترش بود و منزل را تماز اتاق یکیبود داخل بود رفسـنجان و قرار بود برگردند، اثاثشـان را گذاشـتهرفته

 .کردیم

سر شپزخانه بپ صالً ه رونی: از آ سته چیآمدم و به طرف اتاق خواب مادر رفتم، در اتاق ا  یکم شهیهم شد،ینموقت ب

ستهآن را کا شدیو نم ماندیباز م شخص بود که محکم ب ست اما آن روز م در  يبود! الکرده ریگ یشده و کممل ب

ستم داخل بروم گوئ کهدر را  آمد،یم رونیب يشتریباز بود، از آن جا دود ب یکم سته  یباز کردم و خوا در خودش ب

آمدم، اصالً متوجه  رونیب گرید دمیمشخص نبود، او را که د يزیاما چ دمیدینور م یکم ،با وجود شدت دود شد،یم

شدم که چ سا دمیآتش گرفته، رفتم در منزل د يزین صب کردن در آهن یروبروئ يهیهم شغول ن منزل خود  يبرا یم

ست، به ا ست، به منزل ما آمد، کممان را دود گرفتهخانه يگفتم: همه جا وا  دمیبعد گفت: آتش گرفته و من نفهم یا

شد! دو ست، فکر م یبغل يوچهرفتم منزل آقاجان که ک دمیچه  شغول خوردن ناهار بودند، ماجرا را که به  کنمیما م

ــده گریآنها گفتم آمدند منزل ما، د ــلوغ ش ــاش به زور رفتند داخل اتاق مادرم،  يابعد عده بودند،آمده هاهیبود و همس
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 رونیبود، باالخره خود آقاجانم رفت داخل اتاق و مامانم را ب ادیز یلیداخل شــود، دود خ توانســتینم یاصــالً کســ

شت ش يتو میآورد، او را گذا سا نیما ستانیمادرم را به ب م،یبودکه قبل از همه خبرش کرده مانهیهمان هم  م،یبرد مار

ستانیبه ب میاول رفت سوختگمیاورژانس ندار گفتندیکامکار که م مار ستانیب می! بعد رفتمیکنیقبول نم ی!   یینکو مار

 .میو از آنجا برگشت

 ؟بودگفتند او فوت کرده دیکه او را ببر نی: قبل از اسوال

 .میاصالً خبر نداشت میبردیم ی: وقتپسر

 فوت کرده؟ ایاست جنازه زنده دیدانستیم دیسر جنازه بود يشما که باال یعنی: سوال

 .دانستمی: آن موقع نمپسر

 : او دم کرده و داغ بود.پدر

 بود. دایبود که استخوانش پبود، آن قدر بد جور سوختهسوخته شیها: آن موقع دستپسر

 بود.و مادر: آب شده پدر

 است، من اصالً خبر نداشتم.مامانم مرده دمیبعد از ظهر آن روز فهم دی: شاپسر

ســنگ  ياتکه میگلو يتو يتا چند روز بعد انگار م،ینفس بکشــ میتوانســتینم یول ســوزاندی: دود چشــم را نممادر

 بود.مثل پودر کاکائو، قلمبه، قلمبه شده بود،دهیچسب

 بوده. يزیچ ایزده و  یبچه حرف نیچه بوده و ا شانزهیانگ ستی: معلوم نپدر

 : اهل حرف نبود.مادر

 مشغول کار بود؟ تانیروبروئ هیهمسا دی: گفتسوال

 .کردیدو تا کارگر هم داشتند، خودش هم حضور داشت و کمک م کنمی: فکر مپسر

 با در منزل شما چقدر است؟ ی: فاصله در روبروئسوال

 هم هستند. ي: درست روبروپسر
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 متر. 10: پدر

 در باز نبود که؟ دیانداخت دی: شما که کلسوال

 .گشتمیام تا خانه را برمباز کردم، من هر روز با خاله دی: نه! با کلپسر

 بود.هم افتاده شیها: دستکشمادر

آن طرفتر،  شیکیدر آشپزخانه افتاده و  یکیبود دستکش خزدار بود، همان طور که از دست در آورده کی: آنها پدر

 اند!گفته بودند دستکش ها را خودشان گذاشته ،یآگاه میروز حادثه دستکش را برد يما پس فردا

 بود؟ ی: دستکش چسوال

 بودند.جا گذاشته کنندیها دست مکه خانم یاست، دستکش مشک یمشک يها: دستکشپدر

 ..…در آشپزخانه یکیبودند اصالً همان موقع که کارشان را انجام داده ای: مادر

 رها کرده بودند. نیزم يتلفن را که در آورده و رو م،یکرد دایتلفن پ يلنگه را پا کی: پدر

 بودند؟: تلفن را هم در آوردهسوال

 تلفن انداخته بودند. يرا پا یکیلنگه دستکش را کف آشپزخانه و  کیبودند، کرده زانی: تلفن را هم آوپدر

ساله دی: روز جمعه بنا بود که خرمادر سوم فرورد اورندیشان را بعقد دختر چهارده   يهم ببرند خدمت آقا نیو روز 

ــ چهارم ماه رمضان ياخامنه بود، روز سه شنبه من تلفن زدم به  یمشغول خانه تکان تا او را عقد کنند، دخترم از سوم ـ

آقا هم تهران بود، گفت: مامان من  نیشــوهرش حســ د،یائیشــما هم ب د،یآیم نجایمنزلش و گفتم که خواهرت ظهر ا

 خواهمیفردا، گفت: آخر م يگفتم: نه، گاز را خاموش کن، بماند برا م،یآیام، ظهر نمگذاشته یتیاچیها لوببچه يبرا

ـــما برو کارها زیخانه را تم نیرزمیز را  نیرزمیمتر ز 200 یبود تنهائبچه رفته نیا ا،یرا بکن و ظهر ب تیکنم، گفتم: ش

سته زیتم ش  نجایفائزه آمد و او هم آمد ا د،یایگفت: منتظرم فائزه ب ؟يامدیبود، ظهر تماس گرفتم، گفتم: چرا نکرده و 

عصر به ما  شوند،یبسته نم گرید میام که دستهاکرد، گفت: مامان آن قدر کار کرده هیتک یصندل يخورد و رو ناهار

ما تا  د،یبود پوشاش گرفتهعقد بچه يرا که برا یآنجا، لباس میمنزل ما، ما هم عصر رفت دیائیگفت که شما با خواهرم ب

ـــاعت  ـــبح خواهرش ت م،یو بعد آمد میآنجا بود 7س چه خبر؟ گفتم: از  یتیاز گ گرفت و گفت: مامان ماسفردا ص

! اگر از نردبان ســر بخورد و يکنم، گفتم: چه کار زیرا تم نیرزمیبروم حمام ز خواهمیبود: مگفته دمش،یند شــبید
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مراقب تلفن ما بود، گفتم: پس من هم  داد،یتلفن ما را هم گوش م یبه نظرم کس ست،یدر منزل ن یکس فتدیب نیبه زم

شو اطیروم حیم ش زمیمقدار رخت هم بر کیو  میرا ب شوئ نیداخل ما س ساعت  باًیو تقر يندار يگفت: کار ،یلبا

تماس گرفت، شب  کندیم سیتدر رستانیخواهرش که در دب نیهم 10ساعت  م،یبود که ما تلفن را قطع کرد میوننُه

شن بوددهیخواب او را د شته یکه مجلس ج ست، قرآن گذا صل،م یلیاند، خا ساعت  ف من زنگ زدم که  10گفت: 

! نگو همان دهدیکه جواب نم بوددهی! تماس گرفته و دامدهید تیبرا یخواب نیمن چن ؟يکردافتخار چه کار میبگو

ـــت، مخانه بوده ي(قاتل) تو نیبود! همان موقع اکار خود را کرده یوقت، لعنت بعد  قهی: باز دوباره دَه دقگفتیاس

شغال بود! ا دمید ،میبگو شیرا برا ابمتماس گرفتم که خو که تلفن زنگ  دهیخانه بوده و د يهمان موقع تو نیتلفن ا

بود، از پشت سر استخوان  زیپر يتو یجاروبرق میآشپزخانه، س يهم تو نی! اگذاردیم نیرا زم یگوش يفور زند،یم

دور گردنش! او آشــپزخانه را  بودندداختهکه انگار نخ قرقره ان کیبودند و آن خط باررا شــکانده فشــار داده شیگلو

ـــاعت گفتیگاز بود، م ياش هم روکرده سیبرنج خ يقابلمه کرده،یجارو م ـــغال  دمیکه باز هم د 11: س تلفن اش

ام هم معموالً نوه م،یدیو خواب میراحت نمازمان را خواند الی! با خکندیصـــحبت م یاســـت گفتم حتماً دارد با کســـ

و  دیآیاش مخاله د،یآیاز مدرسه م قهیدق ستیو ب کیاز قضا آن روز ساعت  آمد،یمدرسه م زا 4 – میو ن 3ساعت 

 نکند. چکسیه بیخدا نص..…ستادهیمحمد دم در ا دمیکه آمدم د دیگویم

 بود. يگریجور د يخاندان پورمحمد انی: همسرش در مپدر

 بود. یخوب اری: شوهرش آدم بسمادر

 بود!!! نهای: دامادم منفور اپدر

و وبالگ موجود  تیسا نیاست و در چندکرده هیته شیسالها پ یباق نیگزارش را عمادالد نیکه ا شودیم يادآوری

 :دینگاه کن ریبه مطلب ز ینیقتل احمد خم يدرباره شتریب یآگاه يبرا نیاست همچن

 ینیاحمد خم دیقتل س يدرباره یامام دیسع یبازجوئ ياز اسناد فوق سر یبخش

 384 يفحهص – پرونده شانزدهم جلد – یامام دیسع یاز بازجوئ یبرگ

ــالم. ……… ــرباز گوش به فرمان نظام مقدس اس بوده و هســتم،  تیو مقام وال یمن از آغاز انقالب تا به امروز س

ام! هر چه را که به صالح نظام و انجام نداده ينظام کار یبدون دستورات مقامات عال ایبدون کسب اجازه و  چگاهیه

سته سالم دان سئوالنم ارائه کرد شنهادیام به عنوان پا ساندانمیمن خود را گناهکار نم ام،هبه م شده ی! ک اند که حذف 
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صب ست و ما آن چه کردهشده فیبه ما تکل شهیاند، حکم مجازات آنها مثل همو محارب بوده یمرتد، نا  ياجرا میاا

 یشگیرا به روال معمول هم يفروهر و پروانه اسکندر وشی! حکم اعدام دارتیاست نه قتل و جنابوده یشرع فیکالت

بود، از صــادر شــده انیقبالً در زمان وزارت فالح نیمحارب ریبه من داد، احکام اعدام ســا انیفالح یحجۀ االســالم عل

و  کردندیم ادهیپ رانیرا در ا یتهاجم فرهنگ يهوابســـته که توطئ یفرهنگبود که عوامل مؤثر  نیقرار بر ا شیمدتها پ

شوند! حکم حذف  صد نفر بودند اعدام  شخص و احکام شیاز مدتها پ سندگانیاز نو رنف 29جمعاً  صادر  آنها م قبالً 

حکم اعدام  یبود! وقتاجرا شـــده انیفالح یوزارت عل يتن از آنها عناصـــر احکام در دوره 7بود که در مورد شـــده

که حاج آقا  شود؟یچه م سندگانیکانون نو ياعضا ياحکام معطل مانده فیکه تکل میدیفروهر، به ما ابالغ شد پرس

ابالغ از  يکه به جا نیمثل ماقبل انجام شــد با فرق ا زیبار ن نیاقدام شــود بهتر اســت! ا عتریگفتند: هر چه ســر زین يردُ

  .………شد  یهماهنگ م ينجف آباد يحاج آقا دُر قیامور از طر ان،یفالح يسو

  

  انیفالح یحجت االسالم عل
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»  حفظ نظام از واجبات است«داشت و با حکم  یتیامن يهیاعدامها رو ایکه آ کندیسؤال م یکه بازجو از امام یهنگام

فراز  نیبتوان آن را مهمتر دیکه شــا دهدیم یپاســخ یامام دیداشــت؟ ســع زین یموضــوع يهاحکم ای شــدیانجام م

 :دیگویدر جواب م ينمود، و یتلق يو يهایبازجوئ

ـــاس احکام حذف محاربان را  انیفالح. ……… ـــرع بود اما معموالً و در موارد حس با وجود آن که خود حاکم ش

و  یاهللا جنت تیآ  ،یاهللا خزعل تیاهللا مصباح،  آ تیاهللا خوشوقت، آ تیاحکام را از آ نی! او اکردیشخصاً صادر نم

اخبار و اطالعات  انیو ما فقط به آقا دادیما م ســتو به د کردیم افتیدر يااژه یاز حجۀ االســالم محســن زین یگاه

به مسئوالن  یکه حاج احمد آقا در جلسات خصوص میباخبر شد ی! وقتمیماندیو بعد هم منتظر دستور م میرساندیم

ستور میآن را ارجاع داد کندیامر اهانت م تیبه وال ینظام و حت صله د  شانیا يرفت و آمدها يآمد که همهو بالفا

متأسفانه حاج احمد  م،یکار را کردنیسال هم کیما هم به مدت  شانیا يوازمکالمات و مالقاتها. دیرینظر بگ ریزرا 

به  انیفالح يدستور حذف حاج احمد آقا را آقا یبود که برگشت نداشت! وقتوارد شده يبد يطرفه کیآقا به راه 

شدم و حت ضطرب  صباح  تیآ داریبه د انیفالح يقافرو رفتم! دو روز بعد همراه با آ دیبه ترد یمن ابالغ کرد م اهللا م

ــن انیآقا م،یرفت ــوقت هم از ب انیو بادامچ يااژه یمحس آمدند آنجا و نظر  تیهم آنجا بودند، البته بعداً حاج آقا خوش

  .………رحم کرد!  کنندیخصومت م نیامر مسلم یکه با ول یبه کسان دیبود که نبا نیجمع بر ا
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 يعبدالرضا حجاز

 يبود. حجاز یرانیو واعظ ا یروحان)1362در گذشت در  -در شهرضا  1313 ای 1312(متولد در  يحجاز عبدالرضا

اصفهان و قم به فراگرفتن  هیعلم يو متوسطه در حوزه ییابتدا التیو پس از تحص دیاصفهان متولد گرد يدر شهرضا

و خارج در فقه و اصول  هیقم و آموختن سطح عال يهیعلم يپس از سالها اقامت در حوزه يپرداخت. و یعلوم اسالم

فه در فلســ يرا در رشــته یو معارف اســالم اتیاله يدانشــکده ينموده و دوره متیبه تهران عز ،یو آموزش فلســف

ـــان انیتهران و آنکارا به پا  تیحما ینیاهللا خمبود که از روح یچهل و پنجاه از جمله واعظان يدر دهه ي. حجازدیرس

و  يعتمداریشر اهللاتیبا آ يبه اتهام همکار 1361نوشت. در سال  ینیبه خم يانتقاد يانامه 1357. او در سال کردیم

  است.او اعدام شده يشهريکتاب خاطرات ر يزاده محاکمه و به هفت ماه زندان محکوم شد. اما به نوشتهقطب

 

  يعبدالرضا حجاز
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 بانوان نیدر ب يعبدالرضا حجاز تیمحبوب

از  يشــماریتعداد ب رفتیکه منبر م یبانوان داشــت، و در هر محل نیدر ب يادیز تیاش محبوببه خاطر چهره يحجاز

 او بودند.   مجلس نیمستمع ،بانوان

شته به سال ،یثابت زیپرو ينو س 1347و  1346 يهادر  مخالف  ونیساکت کردن وعاظ و روحان يساواك برا یشم

از  یرابطه جنس ياز زنان همکار ساواك اغفال نمود تا ضمن برقرار یکیها را توسط پنج نفر از آن ،يحکومت پهلو

 يمحمود انصــار ،يعبدالرضــا حجاز ،یفلســف یتقپنج نفر عبارت بودند از: محمد نیشــود. ا هیته لمیها عکس و فآن

در  یماجرا) شـجون نیحدود پنجاه سـال بعد از ا( 1395. در سـال یمحمدصـادق لواسـان دیو سـ یجعفر شـجون ،یقم

 یطور ضــمنهخودش را ب يهارا صــراحتاً و عکس یفلســف يهاماجرا اشــاره کرد و صــحت عکس نیبه ا يامصــاحبه

شنمود.  دییتأ ضا ر صاحبهدر  دپوریر شجون ايم شب دید" يبرنامه در یبا  سال  "در  روابط  ي، از او درباره1394در 

گفت ساواك  یاست سؤال کرد. شجوناز کارکنان سابق ساواك مطرح کرده یثابت زیبا زنان که پرو ونیروحان یبرخ

نســبت دادند  یفلســف یکه به محمدتق ییهاعکس«که  نیو ا» بودداده بیترت ییهاعکس« ونینفر از روحان 300 يبرا

از آن به  ییهادر رابطه بوده و ســاواك عکس یبا زن» محلل«به عنوان  یگفت فلســف یشــجون». بود تیرا گفتند واقع

اژ ها را مونتابتدا آن عکس یکه شــجون دیخود او پرســ يهاعکس يدرباره یاز شــجون دپوری. رشــبوددســت آورده

 نیرو به رو شد که ا یاظهارات با اعتراض دفتر فلسف نیا». مونتاژ بود نشاهللا«پور گفت  دیاصرار رش یدانست و در پ

  ها را خالف واقع دانستند.حرف

  

 يبرادرش عبدالرسول حجاز و يعبدالرضا حجاز زیانگسرنوشت شگفت

ضا حجاز دیس  سله روحان يعبدالر سل سپس برا یس يبود که در دهه یونیاز  منبر و درس و  يدر قم درس خواند و 

 يهایلیو خ یرفسنجان یو باهنر و هاشم یو بهشت يچون مطهر یو دانشگاه به تهران رفت. او به همراه کسان رستانیدب

شتند. اما ا یانقالب نقش مهم یشگیدر بخش اند گر،ید شت د زیمتفاوت بود و بعدها ن يقدر یکی نیدا  يگریسرنو

ضمن ا دایپ صحنه نیکرد.  شت  شت که تاکنون درباره ییهاکه با آنها بود، اما پ شده و طبعاً تا  یآن بحث کاف يدا ن

سناد درست شد نم اریدر اخت یا صود نجایگفت. در ا يزیآنها چ يدرباره نانیبا اطم شودینبا سائل قبل از انقالب  ،مق م

بود و  يعتمداریشر يبود، در اطراف آقاطرد شده یانقالب ونیروحان ياز سو بایکه تقر شانی. اما بعد از انقالب، استا
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ــد با قطب انیدر جر ــد و گفته ریدرگ يبه نام مهدو يگرید یزاده و روحانآنچه به عنوان کودتا عنوان ش اند ماجرا ش

ـــدیبه کودتا م بوطرد و بدل کرد که مر انهیم نیدر ا ییهاغامیکه پ ـــهرير يها، محمد(خاطرهش هران، مرکز ت ،يش

 بعد هم اعدام شد. یمدت). 1/206) 1383اسناد، 

 جیبعد از آن به تدر یداشت ول يابا قاعده تیوضع 1349و  1348سال  یتا حوال ،یدر ارتباط با مسائل انقالب يحجاز

 :میداشته باش يبه شرح حال کوتاه و يااز آن بهتر است اشاره شیآمد. اما پ دیپد یمشکالت

شرح حالش چن در سالت قرآن  شت جلد کتاب ر ضا«آمده:  نیپ شهر صفهان متولد گرد يدر  و پس از فراغت از  دیا

پس از سالها  يپرداخت. و یاصفهان و قم به فراگرفتن علوم اسالم يهیعلم يو متوسطه در حوزه ییابتدا التیتحص

 متیبه تهران عز ،یو خارج در فقه و اصــول و آموزش فلســف هیقم و آموختن ســطوح عال يهیعلم ياقامت در حوزه

اکنون  شانی. ادیرسان انیرا در رشته فلسفه در تهران و آنکارا به پا یو معارف اسالم اتیاله ينموده و دوره دانشکده

خود به  یگرم و منطق انیبا ب ،یاجتماع يرنجها رشیسـال اسـت که در تهران با پذ 14متجاوز از ) 1349(ظاهرا سـال 

عبارت  نیهم. »دیآیمشهور و دانشمند کشور به شمار م ندگانیاشتغال داشته و از خطبا و گو یاسالم غاتیبلوعظ و ت

  است. زین ياسالم و ياقتصاد ستمیپشت جلد کتاب س

و  وایشــ یمنطق ن،یریشــ یانیب«اســت که نوشــته و گفته يعبدالرضــا حجاز يدو صــفحه درباره يراز فیمحمد شــر

ـــال  ي. تولد ودارد»یعلم ـــته و ا 1313را س ـــال  نیدانس ـــر آقا هیعلم يبه حوزه 1329که او در س  يآمده، از محض

ستفاده يمجاهد يو آقا يبروجرد سا ستکردهیشرکت م هم یطباطبائ يعالمه ریکرد، و در تف در  يو ي. به گفتها

را تحمل کرده و  يادیپست حساس مصائب فراوان و سوائح ز نیاست که در ا يمجاهد«کشور و  یشمار وعاظ نام

س ستقرار گرفته ياریمورد غبطه ب شکده اله سانسیل« يو يراز يبه گفته». ا شگاه تهران و دوره اتیرا در دان  يدان

شگاه  ضا" یعنیدو کتاب  يآثار و». کرد یط آنکارادکترا را در دان صر ف سالت قرآن در ع صاد ستمیس"و  "ر  ياقت

سالم سته) 1338(چاپ اول در  "ا ست. اشدهدان سال دیشرح حال با نیا شد که او در زندان بوده یمربوط به  ست، با ا

 .1354تا  1352 يسالها یعنی

تهران بود و بعد از انقالب به اهواز رفت و  يدوره نیهم يو خطبا ســـندگانیاز نو زین يبرادرش عبدالرســـول حجاز 

سال پ شته شیچند  ست. درگذ شده» هرگز یمثل عل« ياثر و نیآخرا شر  ست که در دو مجلد منت ست. به جز منبر، ا ا

 يجامعه یاما عموم يجار يشــهیتفکر و اند يرو ياقابل مالحظه ریکه تأث یکتاب شــناســند،یکتاب م نیرا با هم يو
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اعتراف کرد  دیاما با م؛یکن سهیمقا یو بازرگان و عالمه طباطبائ یعتیشر ای يبا آثار مطهر دیداشته و صد البته نبا ینید

 .دهدینکته را شمارگان چاپ کتاب نشان م نیپرفروش بوده و ا يکه در سطح عموم، اثر

ــا ــتریب عبدالرض ــده فرد قیاز طر اشيرگذاریتأث ش ــخن و دارا يمنبر بوده، چنان که گفته ش جذاب  یلحن يخوش س

 است.بوده

 1350تا  1342 يسالها نیب يحجاز عبدالرضا

از  گرانیو د یگرام ي. آقاگرددیاسالم برم انیبه نسل جوان فعال در اطراف فدائ يو تیفعال ،یانقالب ينظر سابقه از

ــخن گفته انیبا فدائ یدر همراه ينقش و ــالم س ــل تیاند. اما فعالاس ــالم يدر دوره يو یاص ــت اس  یدر حوال ینهض

واعظ،  يعبدالرضا حجاز«است: پانزده خرداد آمده رکتح امیدر ا ياز نقش و یاست. در گزارشبوده 1342خرداد 

 لیبه تفص شانیو حکومت ا یو مقام و دانش حضرت عل تیشخص يدر شبستان مسجد جامع به منبر رفت و درباره

سلمان انیعیش دیمرجع تقل ایخدا«سخنانش گفت:  انیصحبت نمود و در پا ضرت آ ،جهان انو م را  ینیخم اهللاتیح

»  بردار. انیرا از م ینیخم اهللاتیما و آ نیب يفاصــله ایرا به ســالمت و موفق بدار. خدا ینیاهللا خمتیآ ایآزاد کن. خدا

که من هم در  خواســتیدلم م ایو فرمود خدا دمیرا د ینیخم اهللاتیدر خواب حضــرت آ شــبید انیآقا«بعد گفت: 

» .بردیمدت هشت ماه در زندان به سر م قاآکه دیدانی. مکردمیشرکت م يمراسم سوگوار نیمردم بودم و در ا نیب

 ياژهیو تیپانزده خرداد که سا يگزارش کرده و در روزنامه 1342عبارات را ساواك در سه شنبه پانزدهم بهمن  نیا

 داشت گزارش شده است.

شته و از کارها يبه و يانامه خمینیهم  1343 وریشهر در ستکرده ریتقد يو ينو ست: خدمت جناب م سا  دیطاب 

رساند، مرقومه آن : به عرض مىدامت افاضاته -عبدالرضا حجازى دیمحترم آقاى آقاس بیاالعالم و ثقه االسالم خط

. مســاعى دیبود، موجب تشــکر گرد ریحقو حاوى اظهار محبت و تفقد از  فیجناب که حاکى از صــحت مزاج شــر

اســت انشــاء اللَّه مورد توجه  دیو ام ر،یشــود، مورد کمال تقدکه متحمل شــده و مى ىیتهایو محروم دیو شــدا لهیجم

 خیامام) در تار فهی(صـــح. »…دیواقع شـــده و مأجور باشـــ -فیعجل اللَّه تعالى فرجه الشـــر -حضـــرت ولى عصـــر

از حاضران  ینیاز امام خم یندگیبه نما يحجاز يآقا«از مردم آمدند،  يشمار یامام و وقت يپس از آزاد 21/1/1342

از اجتماعات مردم در  یکیهم باز پس از  1343سال  نیفرورد 24در روز ). 12/247اسناد:  نهی(امام در آ» تشکر کرد

 ينحوه ندهیتا در آ نکنندخود را با مراجع قطع  میدر خاتمه مردم را دعوت کرد که تماس دا يحجاز«منزل امام، 
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هم  ي). ممکن است مقصود عبدالرسول حجاز12/350 اسناد: نهیامام در آ»(انجام گردد مبارزه و شروع آن طبق نقشه

 باشد!

ش ساواك سخنران یبخ ضا حجاز دیس یاز  سال  يعبدالر ست: آورده که گفته 1344را از  سم من هر موقع «ا به خدا ق

ـــر م نیچون در ا کنم،یاز خدا طلب مرگ م میآیم نییکه از منبر پا روزها ما  نی. امیبریمملکت ما در خفقان بس

. ما مســلح میدر حال خفقان باشــ شــهیهم دیکه با تاســ يوضــع ما طور …میو انتقاد کن مییرا بگو قیحقا میتوانینم

شون میستین شدینم ارمانیهم در اخت یو ق س با سر جنگ ندار یو با ک سلحه ما قرآن و اخبار امامان و مراجع میهم  . ا

پس از  نیاز ا 24/6/1344 خیتار 44ص  ،يجعفر نیغالمحس خیاسناد ساواك، ش تیامام به روا ارانی(»باشدیم دیتقل

با بکار  یحت«ساواك دستور داد که بشدت  1346خواهم کرد). سال  ادی يجعفر نیغالمحس خیبا عنوان ش ابکت نیا

  ).11/243اسناد،  نهیکنند (امام در آ» کنترل قایرا دق شیاعمال و رفتار و تماس ها ،یبردن وسائل فن

آورده و  رانیو رواج آن در ا یفساد غرب هیعل 13/10/45 خیدر مسجد ارك را در تار يو یاز سخنران یساواك بخش

ــرت آ يبارهدر ییها هیگفته که اعالم ــت حض ــت (امام در آ ینیخم یاهللا العظم تیبازگش ــده اس ــناد: نهیپخش ش              اس

 ریاخ ینوار سخنران«بود، همراه خود رفته راقکه از حج به ع يو 1349). بر اساس گزارش ساواك، در سال 113/571

 اریدر اخت ،يبرداراســـتماع و بهره يآوردند و برا رانیرا با خود به ا شـــانیا اناتیو جزوه ب ینیاهللا خم تیحضـــرت آ

و  یقرآن اتیرا از آ یو مدارک لینموده و دال یدر مورد ســلطنت بحث مفصــل ینیاهللا خم تیآ«. گذارندیدوســتان م

). 641/16اسناد: نهی(امام در آ »دیسلطنت اقامه نموده که بحث روز محافل و مجالس گرد هیمستند عل ثیحاداخبار و ا

سها دیبا نیا سالم يمربوط به در شده و به ا یحکومت ا شد که جزوات آن چاپ   ي. در انتهاشدیوارد م رانیامام با

ــته که و نیا ــاواك نوش ــند س مجلل و  يخوب با خانه یبوده حاال زندگ يزیچ دبود، فاقاوائل که به تهران آمده يس

  راننده دارد.

سله  کی انیساواك در م ستیدرآغاز ل يش) نام و1350ق / 1391پنجاه، ( يدهه لیچهل و اوا يدر اواخر دهه سل

 ستیو در ل یپس از نام هاشم 11/10/1347 ستیه عنوان اشخاص ممنوع المنبر بوده است (در لب یانقالب ونیاز روحان

  ).435، 332ص  ،یهمدان يجعفر نیحسغالم ياست. (نوشتهنام اول ممنوع المنبرها بوده 1350سال 
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 !ونیدولت و انقالب انیم 1357تا 1352 يهادر سال يحجاز تیموقع

سدینظر م به ضع حجاز ج،یبه تدر ر شده نیشده و ا کیبه دولت نزد يموا ست تا انقالبسبب  و  یمانند محالت یونیا

است که گفته 1351مامور ساواك در سال ). 74ـ 10/73 اسناد: نهیبزنند(امام در آ يو هیعل یدست به اقدامات دیمروار

 افتندیو زندان م آورندیمرتب اســم امام را به زبان م یتمانند الهو يافراد نکهیاز ا یمجلس خصــوصــ کیدر  يو

ست(امام در آانتقاد کرده سناد،  نهیا ست که همان زمان تالش کرده تا زم). 10/186ا س نهیجالب ا سافرت  احمد  دیم

سناد نهیامام در آرا به عراق فراهم کند ( ینیخم شرکه گفته نیا). 190، ص ا سو یعتیشود مخالفت با   هایتیوال ياز 

دارد (با  ياست، ضمن آن که شاهد مختصر یانقالب يروهایبه سمت مخالفت با ن يحجاز افتنیسوق  لیالاز د یکی

 .ستیاما مجموعاً دلچسب ن) 14/493اسناد:  نهیامام در آاستناد به:

سو کیهمزمان با نزد يو جیتدرهر حال به به ساواك، از  سخنران ونیانقالب يشدن به دولت و  شد.   يو يهایطرد 

به ســمت مخالف  شیاز پ شیو ب جیمورد انتقاد ســخت قرار گرفت به تدر یمشــکل درســت کرد و وقت زین ویدر راد

با  يحجاز 1352و  1351 يســالها یحوال ان،زم نی. در اکندیم ینشــان دهد که هنوز همراه کردیرفت، اما تالش م

ـــعخمینیبا  مشیتوجه به روابط قد ـــبت به حرکت انقالب ییانتقادها کردیم ی، س آنان از جمله با  يو رفتارها ونینس

ـــطالح خود، تند انقالب خمینیخودش مطرح کند و  ـــاواك،  يباز دارد. به گفته یرا از رفتار به اص  نیهم کباریس

ـــته و از همکار خمینیبه  يحجاز از  یکینامه  نیبود. ابا دولت عراق انتقاد کرده يو يکه در نجف بود نامه نوش

شرا توانستیم یروحان کیاست که  ییهانامه نیتر يدانتقا  ونیانقالب انیم يادیز تیکه محبوب خمینیبه  طیدر آن 

است:  شما نوشته، گفته خمینیبه  روتینامه که از ب نیدر ا يمسلمان داشت نوشته باشد. براساس گزارش ساواك، و

اند و به زده یزشت يدر نجف و در تهران دست به کارها انیدچار کسوف گشته و اطراف یول د،یبود یتابناک دیخورش

است  یو دولت عراق فقط دولت دیاعراق داده ویشما نوارتان را به راد لی.  به چه دلکنندیاسالم حمله م يعلما يهمه

 سـتیمرجع ن کی شـان در …بنده بردارند دیدسـت از تهد دیی. به طرفداران خود بگوردیگیم مالها سـمیکه از کمون

متن ). 10/203اسناد:  نهیدر آ ینی(امام خمدیمرتبه کلمه استعمار را تکرار نما ستیبدهد ب هیاعالم رانیدولت ا هیکه عل

 وسـتیآن به پ یداده که فتوکپ يبه و یپاسـخ خمینیدنبال آن آمده که به گزارش سـاواك اسـت.  نیو ا امدهینامه ن

ــد،یم میتقد ــتامدهیدر کتاب ن يزیاما چ باش ــخ م نیا .اس ــد که تحت عنوان  يانامه تواندیپاس لزوم اجتناب از «باش
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ــح» اختالفات ــت:آمده فهیدر ص ــ»: 1393جمادى االول  6 /1352خرداد  18زمان: « اس ــتطاب س  دیخدمت جناب مس

 اللَّه تعالى دهیّا -محترم بیخط ضاعبدالر دیاالعالم آقاى حاج س

محترم که خود را  انیجنابعالى را خواستار است. موجب تأسف است که آقا قیواصل، سالمت و توف فیشر مرقوم«

سالم مى ستان خود ب شتریدانند به جاى آنکه هر چه بخدمتگزار به ا شش کنند و به دو با  ند،یفزایدر وحدت کلمه کو

ـــد ع ادتریعمق آن ز ان،زدن بدخواهکرده و با دامن دایاى با هم اختالف پجزئى بهانه  نیمانند. ابازمى هیالو از مقاص

و براى اهداف مقدس  دیگذاررا کنار هیجانب از شــماها و هر کس به شــماها اتصــال دارد انتظار دارم اختالفات جزئ

مقصــد  نیهمه را براى ا قی. از خداوند تعالى توفدیبه صــفوف خود متصــل کن شــترىیاســالم مجهز شــده و دوســتان ب

  . کمیدارم. و السالم عل ریدعاى خ دیام انیآقا ریهستم. از جنابعالى و سا خواستارمقدس 

 )2/504 امام: فهیصح(»نىیالخم يروح اللَّه الموسو

 رامونینوشـته اسـت: اظهار نظر پ 1352در سـال  خمینیبه  روتیاز ب يو یاعتراضـ ينامه يهر حال سـاواك دنباله به

سقم اظهار و ستلزم تحق يصحت و  س قیم ست! ول یو برر ضمنا از موقع یا سخنران یافزوده:   وینامبرده از راد یکه 

است.  یوجهه دولت يدارا يدر حال حاضر تا حدود وواقع شده  ینیپخش شده، مسلماً مورد تنفر طرفداران خم رانیا

ـــتانه بود، به تدر يبا و هایانقالب، بلکه از همان دوره زندان که رفتار دولت یکیبه هر حال در نزد  هایانقالب جیدوس

 يمستند به شواهد يو هیاست. مواضع آنها علشده نیسنگ اریبس يو هیفضا عل جاًینسبت به او عوض و تدر دشانید

ش يکه با همه دبو ش س یپو ستر شده بود. د شکار  شت، بر آنها آ ضاع دا بنده  يبرا ،يساواك و يبه پرونده یکه او

اســت که  نیاز ا یمنتشــر شــده، حاک ياســناد يو يدرباره ختهیمقدار که جســته گر نیاما هم ســت،یمقدور نبوده و ن

  است.درست بوده ينسبت به و ونیدرك انقالب

به «را  ینیخم يفطر آقا دیع هیاســت تا متن اعالماز افراد خود خواســته یکیاز  ،یدر گزارشــ 1355ســاواك در ســال

سناد: نهیدر آ ینی(امام خم »کندیمصالح کشور نم هیعل یاقدام ینینشان دهند تا او فکر نکند خم يعبدالرضا حجاز  ا

است بود خواستهکرده دیترد خمینیمتن توسط  کی رشساواك نسبت به نگا یهم وقت 1356در سال  یحت). 17/284

ـــند واقعاً آن را خم يبدهند تا از حجاز کمیکه متن را به اداره  ـــته ینیبپرس ـــت (امام خمنوش ـــناد:  نهیدر آ ینیاس اس

ساواك به آنان م يضمن همکار کرد،یم يباز انهیم ینقش يکه حجاز رساندیمطلب م نیا). 12/174 که  گفتیبا 

اند داشته یبگذارد و آنها هم اگر مشکل انیخواسته او را در جر بیترت نیشد و ساواك به اتند نخواهد دانماجرا چن

شــک کرده از مأمور خود  خمینیمنســوب به  يهم که در نوشــته گرید کباری. ســاواك اندگذاشــتهیم انیدر م يبا و
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 ینیآن را خم ایکنند آ قیصـــحبت کنند تحق يشـــود که با حجازداده کمی ينســـخه به اداره کی«اســـت خواســـته

ـــته ـــتنوش ـــناد:  نهیدر آ ینی(امام خم» اس ـــناد (ص  نهیدر آ ینیجلد از خم نیدر هم). 17/328اس ـــر) 335اس  حاًیص

ست: محآمده ضار ما ستح ساندیترما به ا ض ریاخ عیکه طبق اطالع موثق، در وقا دهدیواعظ اطالع م يحجاز ر  یمرت

 ).7/9/1356است (مورخه داشته يموثر یکمک مال نیو تام یکاتیرنقش تح ینیبرادر خم دهیپسند

ــم انقالب نیا ،يهر رو به ــال  هایامور از چش ــ 1354دور نبوده چنان که در س ــ خیش در تهران در  يجعفر نیغالمحس

خود را طرفدار  خواهدیهم م یعنیکند؛  يدو رو باز کندیم یهمواره ســع يعبدالرضــا حجاز«بود که گفته یمجلســ

ــته يدولت را برا نیمخالف خواهدیدولت جا بزند و هم م ــدخود داش ــت، کما  يامر نیکه چن ی. در حالباش محال اس

شده و پدرش را درآوردند. پس از مدت يبرا نکهیا ستش رو  ساخته و تعهد  یزندان یدولت د ستگاه دولت  بودن با د

ـــ يهیداده که طبق نظر ـــک کرد که  دینبا). 1388تهران،   550ص  ،یهمدان يجعفر نیآنان رفتار کند (غالمحس ش

 يدوگانه در مقابل و یکرده نقشـ یداده و سـع يرا باز يبوده، سـاواك هم و يکه در حجاز یاز نقاط ضـعف يجدا

ـــتفاده کند.  تیحال از زبان و فکر و موقع نیو در ع بیتخر ونیاو را به طور کامل با انقالب يکرده و رابطه فایا او اس

شهر ضا يتند يهیگزارش کرده که اعالم 1357 وریساواك در  شده و  يو هیآزاد تهران عل ونیروحان يبا ام شر  منت

ست: در آن آمده شما معرف تیخائن عابدنما را که در مقام و لباس روحان کیو روش  وهیش میخواهیا مم«ا ست ب  یا

 انتیمقدس آن خ عیناخلف که در خفا با اربابان خود و دشــمنان اســالم زد و بند نموده و به اســالم و شــرا نی: امیکن

ضا حجکندیم س ياز. عبدالر ست که در  ست. ا ادتیا شک فراوان ا ضا اقدامواعظ معلوم نیاو   یالحال همان عبدالر

 نیا یکه، مصلحت دیدانیم ای. آدینمایآل رسول اکرم (ص) م ياست که متاسفانه خود را منتسب به سلسله یاصفهان

ـــتادند ول ـــخص را به محبس فرس ـــبها مخف یش در  یباو دادند و پولهائ لمجل ی. زندگبردندیاو را بمنزلش م انهیش

صفت گرگ نیکه ا دیتهران آگاه باش فیشر یاربابان را از گردن خود برندارد. اهال یبندگوغیتا گذاشتند  ارشیاخت

انجام  يگریکار د يجعفر عهیاســـالم و مذهب حقه شـــ نیبه د انتیاســـت بجز خملبس شـــده تیکه به لباس روحان

احمد آقا  کیدر خاطراتش از رابطه نزد يمنتظر يآقا). 11/165ساواك:  سنادا تیبه روا ی(انقالب اسالم »دهدینم

ـــ يقبل از انقالب هم که آقا«که  نیکرده و ا ادی يبا و قلعه بودند و به زندان قزلمرز گرفته دررا  ینیاحمد خم دیس

از  یمهم بود که کسـ یلیخ نیخوب ا آورد،یاو ناهار م يهر روز برا يعبدالرضـا حجاز دیسـ يآوردند در آنجا آقا

شاه). 609ص  ياهللا منتظر تی(خاطرات آ »اوردیناهار ب یزندان کی يخارج زندان هر روز برا در خاطراتش  یعزت 

از او به  یو فاسد بود، عکس فیکث يفرد یبه لحاظ اخالق يعبدالرضا حجاز«است: گفته يعبدالرضا حجاز يبارهدر

ـــخنران يو در جاها ودبودند. او واعظ بکرده دایپ یهمراه زن ـــخنران نیو البته در ا کردیم یمختلف س مطالب  هایس
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که دالئلش چه بوده  نیخوب نبوده اما ا ينســبت به و هایذهن انقالب شــودیبه هر حال معلوم م. »گفتینم یاســیســ

که زن او بود گفته اه،مامور ساواك در اعترافات بعد از انقالبش در دادگ» پناه انیژ«جستجو شود. بعد از انقالب  دیبا

مگ  تیاست(سادر زندان آمد و او ناظر مالقات آنها بوده يو دنیبه د حجابیدختر ب کیو با  بوددهیلباس بد پوش

 ).رانیا

سیس یزندان کی ض یا سال  لتیچپ با نام عباس ف سالها 1377کالم (که  شت) در خاطرات زندان   ،پنجاه يدرگذ

ــا حجاز يدرباره ــته يعبدالرض ــت: علت زنداننوش ــدن حجت یاس ــش ــالم س ــا حجاز دیاالس طور که آن  يعبدالرض

 کیســال زندان محکوم شــد. با او مانند  کیبوده که به خاطر آن به  ینیخم هیاعالم خواندن و پخش شــد،یمگفته

ده و بستگان خود با خانوا یمالقات کوتاه انیزندان ي. در آن زمان که همهشدیبرخورد نم میضد رژ یاسیس یزندان

 شدیتلفن انجام م یگوش قیمالقات داشتند و مالقات از طر"ومیآکوار" انیبه قول زندان ای یآهن يهالهیآنهم پشت م

 یو آرام یزندان به آســان در تمام دوران زندان خود در باغ بزرگ يحجاز يآقا .شــدیصــحبتها کنترل م يهمه و

ضور يها با خانوادهساعت شت و با آنها به خوش يخود مالقات ح ست،یم و بش دا ش و  ریمزدبگ کیبه  شتریاو ب ن

از  بود پسقول داده یمذهب انی. نامبرده به زندانمیضد رژ یمبارز مذهب کیدولت شباهت داشت تا  یپنهان يگماشته

 کیدئولوژیا يامبارزه یسـتیمارکسـ ینیببر ضـد جهان ونیزیو تلو ویخواهدکرد که در راد از زندان کوشـش ییرها

 يهاشــهیر طورنیو هم تضــاد از نگاه مارکس يعمل کرد و دربارهخود مانیبه پ ياز آزاد . و انصــافاً پسندازدیراه ب

و  یمذهب انی. اکثر زندانپرداخت یســـتیمارکســـضـــد غاتیشـــاه به تبل میرژ یدولت ونیزیدر تلو کیالکتیچهارگانه د

و فاقد انسجام و خط و  یتهانیاو اساسا م يهابرنامه نگاه کردند. صحبت نیزندان به ا ونیزیتلو يچپ در پا نیچنهم

  .شد انیزندان يهمه يببار آورد که باعث خنده ییرسوا زین صحبتش انیربط بود. در پا

 

 )ياز فرقان و آشور ادی( 1357در سال  ینیبه خم يحجاز يانتقاد ينامه

 

سال  يحجاز صل برا کی 1357در  سخه ینیخم ينامه مف ساواك ن شت که  به آنها  ياز آن را که البد خود و يانو

 نهیدر آ ینیخم اهللاتینامه در کتاب آ نیاست. ا یمفصل و مهم يگذاشته است که نامه خمینی يبود در پروندهداده

! کردندیرا متهم م يکه و هایاو در مقابل انقالب رسد،یچاپ شده است. به نظر م 495تا  487صفحات  17اسناد جلد 

 يروزیپ يهایکینزد  1357نامه آبان  خیکند، به خصـــوص که تار کینزد ینیاســـت دوباره خود را به خمخواســـته
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 نیا يهم که در نامه داده، بو ییباهوش بود که احتمال بدهد انقالب خواهد شد. هشدارها نقدریا يانقالب است و و

هدیکه او م دهدیرا م هایرا از نفوذ کمون ینیخم خوا ـــت ند! ا س ســـاواك هم  کیبه تحر توانســـتیم نیبترســـا

بود که در  يکار نیاست. ابوده يزیرو فاقد برنامه شدهختهیزمان ساواك کامال در هم ر نیباشد، گرچه اشدهنوشته

ـــد و حجاز 28 يکودتا ـــته و در ت نیا نهیکامال زم يمرداد هم ش  يبه آقا 1357که در پانزده مهر  یلفنکار را داش

شزد کرده که  نایزده، ع يعتمداریشر ست که  نیخطر ا«هم خطر را گو ) را ینیبروند و دور آقا (خم یعده چپ کیا

ــناد:  نهی(امام در آ »رندیبگ ــل پ ياز آن، حجاز ياما جدا) . 10/460اس به  نهیریاز اردات د گفتهشیدر آغاز نامه مفص

 قیو ال یاعلم، اتق ییشوایآن حضرت را به عنوان پ«شروع شده  ریگیکه جهاد پ يکه از آغاز نیو ا کندیم ادی ینیخم

ستشناختهیم »گرانیاز د شاره ما سپس ا سال در زندان ا 1354تا مرداد  1352از مرداد ماه «که  کندی.   یستادگیدو 

دســت به  یام با فقر مالزندان خانواده جخار در …دســت بند، خلع لباس،  ها،یها، فحاشــکردم، آزارها و شــکنجه

که  دیگویزندان خود م يتجربه اســاس بر ســپس …»بود نیریدر راه حق شــ هایتلخ نیا يهمه« »…بودند بانیگر

 ینیبا خم سیخود در پار داریسپس با اشاره به د. »سمیکمون يبهره بردار ،انحراف«: کندیم دیتهد زینهضت را دو چ

ــعار  نیو ا ــتیکمونکه ش ــت، در آن ترد یس ــتگاه جبار اس ــهود ع توانیم«: دیگویکرده و م دیمربوط به دس  ینیبا ش

».  استمسخ اسالم دست بکار شده يکه نتوانست اسالم را فسخ کند، برا نیا لیبه دل ران،یدر ا سمیکه کمون افتیدر

سلمان، تمام قرآن کر يا: عدهسدینویسپس م س مکتبرا به  میاز جوانان به ظاهر م ضه کرده و پس از  سمیمارک عر

س يهاشهیقرآن به اند اتیآ هیتوج ساخته سم،یمارک شر  شکل جزوه منت  يها نزد آقاجزوه نیاند و ابه نام فرقان و به 

 رانیپنهان کرده و پس از و یاز حضـــرت عال يگروه خود را در لباس طرفدار نیموجود اســـت. ا يمطهر یمرتضـــ

سالم يهاشهیکردن اند سو وانانج ،یا س يرا به  ض. »برندیم سمیمارک شواهد یحاتیبعد از تو  نیبه نفوذ ا يو ارائه 

ــده یاند و برخگروه رخنه کرده نیطالب، ا انیدر م«: پردازدیطالب م انیافکار در م ــتریاند، بملبس ش ها از حجره ش

هم مجذوب  یو گاه خوانندیم شــتریجواب بدهند و رد کنند و ب توانندیکمتر م زند،یموج م ســتهایمارکســ يکتابها

فاجعه اســت.  نیا جهینت يآشــور ينوشــته دیکتاب توح«پرداخته اســت:  يآشــور دیســپس به کتاب توح. »شــوندیم

از  …دانندیم یحضرت عال يخود را از صحابه شانیاهللا است و ا دهیا ،ياخامنه یدعلیآقا س يشده تیترب يآشور

کار دســت  نیدر ا رانیا میرژ دی: شــادیافزا یســپس م. »دییبفرما قین مورد تحقیاهللا ـــــ در ا دهیّـــــ ا یخزعل يآقا

را در  یسـتیمارکسـ يارزان کتابها متیو با ق دهیکنار مدرسـه دارالشـفاء افتتاح گرد ،یباشـد که کتابخانه مدرنداشـته

ش يکه آقا يبه طور دهدیجوانان و طالب قرار م اریاخت صر مکارم  س رد قعدهیذ 17شب  يرازینا در تهران،  یمجل

از طالب را مجذوب کرده و با  یکتابها برخ نیاسالم اظهار کرد. ا شمندانیاز اند گرید یو برخ يمطهر يحضور آقا
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 يهاواریرا استعمال کرده، د سماریاز نام مراجع، کلمه ت شیو پ کنندیمراجع حمله م گریبه د یاز حضرت عال لیتجل

ــی …اهللا  تآی بر مرگ و … اهللا تیاز مرگ بر آ کنندیقم را پر م ــعر ابوموس افتراها  نیو بنده و مانند بنده از ا ياش

 يدربار ،یسازمان سمیاسالم خالصه نه اسالم عرضه شده به مارکس میکنیاسالم دفاع م مینبوده و ما که از حر بهرهیب

 …»میشویم یو دولت

مه بهتر نشــــان م يو يزهیجمالت آخر انگ نیا نا گارش  هدیرا در ن عد از  انحراف دوم ي. ود  يبهره بردار«را ب

س سها »یاخالق يارهایسقوط مع« »ستهایمارک شاره به در سته و با ا سه ینیاخالق خم يدان : سدینویم هیضیف يدر مدر

صحابه یگروه« شهرست یحضرت عال يبه ظاهر از  شما م ایو  انهادر قم و تهران و  سب به   دانندیآنها که خود را منت

 لیبه تفصـ نهیزم نیدر ا يو. »گذارندیکار آنهاسـت و نامش را علم رجال م بتغی و تهمت …گرفته چیلقاء اهللا را ه

که  یونیروحان گریو د يمثل حجاز يافراد هیعل یدارد که طالب انقالب یسخن گفته که دقت در آن، نشان از اقدامات

 نیاز ا زیو بنده ن«: دیگویدوباره م نجای. در اکردندیبودند مطرح م میبا رژ يهمکار ایبودن و  یانقالب ریبه غ ممته

  ».امنبوده بینصیآتش سوزان ب

شر شته میفراموش نکن«: سدینویپرداخته و م یعتیسپس به بحث  شر ينو شت یعتیمرحوم دکتر  شته از بردا  يهاگذ

مســـوول و  ریغ تیاســـت و هجوم به روحان یعوارض جنب يدارا گرش،یدارد، بُعد د یکه از مســـائل اســـالم یجالب

 ياز آنان طرفدار زیدادند و ما ن هیاعالم شیهانوشته بیو لزوم تهذ یعتیبازرگان رد شر يوآقا يمطهر يسرانجام آقا

بودند، حضورتان نشسته قعدهیذ 19 کشنبهیروز  شانیاز آنان از جمله پسر ا ياکه عده يکرده و سرانجام طرفداران و

انتقاد از وضــع موجود از موضــع  نیو ضــمن آن در ع پرســدیم ینیســوال از خم 21 يو نجایدر ا». ما را متهم کردند

سوال  نیتا ا خواهدیبا حالت طلبکارانه م شتریو ب شانیا صالح کند. در  ست: آمده 20موارد را ا سواالت،  نیا ایآ«ا

ضرت عال شمناك م یح صداق آ ایو  ندکیرا خ سئلوا اهل ال ذکر عنا فهیشر هیبه م شامل حال  تیفا صه خود را  خا

 ).495ـ  1/487اسناد:  نهیفرمود؟ (امام در آ دیسوال کنندگان کرده و بذل محبت خواه

ـــرف ـــ يهازهینظر از انگ ص ـــخص ـــا ينامه برا نیا ،يحجاز یش ـــان دادن فض  يتهران و اختالف نظرها يفکر ينش

از مســائل  ياریبود و بســ ندهیکه مربوط به نظام آ یکه از امام وجود داشــته، ابهامات یطور انتظارات نیهم ون،یروحان

پس از انقالب  يحجاز يهاتیفعال يرباره. دســـتین نجایبحث درباره آن در ا يجافوق العاده مهم اســـت که  گرید

 يآقا يباشند. از کتاب خاطرهداشته ییهایآگاه دیبا شانیو دور ا کی. حتما دوستان نزدستیدر دست ن يادیز زیچ

مشهود است که اعدام شده، اما  نیبودند نوشته است. چن گرانیزاده و دکه قطب ییکودتا يکه در ماجرا يشهر ير
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ـــائل قایدق هک نیو ا اتیاز جزئ ـــده آگاه یبه خاطر چه مس ـــهر 5.(میندار یاعدام ش نقل از ه ب نیخبرآنال 1393 وریش

  )انیوبالگ رسول جعفر

  

 ي) درباره31/06/1357تا  16/06/1357( 11جلد  "اسناد ساواك تیبه روا یانقالب اسالم"از کتاب  یمطالب

 يحجاز

که در آن  "آزاد تهران ونیروحان"بامضـــاء  ياهیاعالم رایدر تهران اخ ،واعظ يعبدالرضـــا حجاز هیعل هیاعالم عیتوز 

ضایس هیعل یمطالب شده  يحجاز دعبدالر شته  ست داخل واعظ نو سط پ شده يجهت تعداد یتو سال  ست. از افراد ار ا

خائن عابدنما که در مقام و لباس  کیو روش  وهیشـــ میخواهیما م"شـــرح اســـت:  نیبد هیاعالم نیخالصـــه مفاد ا

ه و به اسالم و ناخلف که در خفا با اربابان خود و دشمنان اسالم زد و بند نمود نی: امیکن یاست بشما معرف تیروحان

الحال واعظ معلوم نیاو شک فراوان است. ا ادتیاست که در س يعبدالرضا حجاز کندیم انتیمقدس آن خ عیشرا

ضاهمان عبد صفهان یاقدام الر سله یا سل سب به  سفانه خود را منت ست که متا سول اکرم (ص) م يا  ای. آدینمایآل ر

صلحت دیدانیم ستادند ول نیا یکه م  ی. بعد از آن زندگبردندیاو را بمنزلش م انهیشبها مخف یشخص را به محبس فر

تهران  فیشــر یرا از گردن خود برندارد. اهال باناربا یبندگ وغیگذاشــتند تا  ارشیدر اخت یمجلل باو دادند و پولهائ

 عهیاسالم و مذهب حقه ش نیبه د انتیاست بجز خمُلَبس شده تیگرگ صفت که به لباس روحان نیکه ا دیآگاه باش

و دانشــمند محترم  ریشــه بیخط يجا یبیفرو عوام يســازبا صــحنه خواهدیو م دهدیانجام نم يگریکار د يجعفر

آنهم بدستور است. به  کندیاوقات به دشمنان اسالم حمله م ی. اگر بعضردیرا بگ یفلسف يآقا ماالسالحضرت حجت

 يهاو اربابانش بخاطر ارضـــاء عقده گذارندیبانک عمران م اریو در اخت دهندیم یاســـناد رســـم ياو مقام ســـردفتر

 .سازندیمسجد م شیسرطان

ست. صـحت داشـته و مطالب باال در آن درج شـده هیاعالم عیکه، انتشـار و توز میدیرسـ جهینت نیخبر به ا یابیارز با ا

 . استدهیاعالم گرد يریوزاقدامات انجام شده به مراتب به نخست

س قابل ست:  ضایذکر ا سال  يحجاز دعبدالر س 1312در  ضا یشم شهر صفهان بدن يدر  را در  يآمد. علوم حوزو ایا

در طول  يبه مدرك دکترا گذراند. حجاز دنیرا در دانشگاه تهران و آنکارا تا رس یاصفهان و قم و مدارج دانشگاه

ش یزندگ سناد موجود ب هیسو کی یخود رو شت. طبق ا گرفتن تذکر از  نیبود که در عشده جبمو يو یثباتیندا
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 - یروئتذبذب ( دو نیتجربه کند. هم زیبا ساواك را ن يشدن، همکار ریمواخذه و دستگ ایشاه و  میرژ یتیعوامل امن

  ساخت.  یمنف يا)از او چهره یدوگانگ

 

 )بودياهللا منتظر تی(همه کاره دفترآ یهاشم ياز باند مهد"برادرعبدارضا" يحجاز عبدالرسول

 يو هاد يبا باند مهد جانیدر منطقه قهدر يها و اطالعات به دســت آمده، عبدالرســول حجازاز گزارش یبنا بر برخ 

 .بودبه کار گرفته»رده انقالبترکش خو«قاتل نامبرده را به عنوان  يداشته و مهد ییهابند و بست هايهمکار

 ع بود:شجا یهم همچون برادرش مبارزانقالب يحجاز  عبدالرسول

سخ از مبارز قنبر شاه ینیزم يرویبود که در ن يایانقالب نیرا شاهن شغول بود. و یارتش  به  24/4/1353 خیدر تار يم

ساواك  يمشترك ضد خرابکار تهیو سپس به کم ریبه شاه توسط رکن دوم ارتش دستگ نیو توه هیاتهام پخش اعالم

و پس از اتمام  گرددیماه زندان محکوم م 18دوم به  اهدر دادگ. در دادگاه اول به شش ماه و شودیمنتقل م یشهربان

صور کیبا  تیدوران محکوم شت  شیهم مل گریماه د 27مدت  يقرار بازدا شدن کندیم یک سرانجام پس از باز   .

ضا سیس يف ستور آمر میرژ یا سخ گرددیاز زندان آزاد م کایشاه به د شترك  يتهیاز خاطراتش را در کم یکی. را م

هفت،  بایآوردند. تقر یبه ســلول عموم يمشــترك ما را از ســلول انفراد تهیروز در کم کی": کندیم تیروا نگونهیا

شت نفر بود ستهمیه ش س کی میبود. ن ش يبه همراه چند نفر برا چردهاهینفر قد بلند و الغر اندام و  سلول ما  یسرک از 

ساریفرد ت نیآمدند. ا ضد خرابکار يتهیکم سیرئ پوريزند م شترك  ست مرتد يم  نیسازمان مجاهد نیبود که به د

به  . نوبتمیبودســتادهیما ا ها،یشــروع کرد به ســؤال کردن از تک تک هم ســلول ي. ودیخلق ترور و به هالکت رســ

ـــید  يحجاز نیفخرالد يآقا ـــمت چرس به نام  يگریفرد د امی. اتفاقا در همان ايگفت: حجاز ه؟یبه او گفت: اس

 میرژ هیعل يادیز غاتیبود و تبلکرده یداغ و انقالب یســخنران کیبا او نداشــت  یســبتن چیکه ه يعبدالرســول حجاز

شده میرژ يبرا یلیبود خشده صه نادان انیدر جر پوريبود و ظاهرا زندگران تمام  شت. خال کرد قبل از  یآن قرار دا

شود ا نکهیا سول ح يحجاز نیمطمئن  ش يجازهمان عبدالر شروع کرد به فحا ست   کهیگفتن که مرت راهیب وو بد  یا

شده پدر تو را درم سخنران هیعل يروی. حاال ممیآوریفالن فالن  سوخته هم یکنیم یحکومت  شت  نیپدر  طور دا

ـــت کردیم دیو تهد گفتیم راهیبد و ب ـــناختمیتر بود و او را نمکوتوله و از او کوتاه ياو که فرد یکه بغل دس در  ش

کرد آهسته و در  یاست. سع يآن عبدالرسول حجاز ،يحجاز نیفخرالد نیا. ستین يآن حجاز نیگوشش گفت: ا

ش صبان دیبود فهم زیت یلیکه خ يحجاز نیفخرالد يآقا یول دیبگو یگو به جوش آمد و با  رتشیشد و رگ غ یو ع
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ــتم.آمده م یمن ک داندیهنوز نم کهیگفت: مرت یناراحت ــوب کرد دیگویهس  ی. وقتکهیبرو مرت يکه در مملکت آش

ساریرا گفت ت یسخنان نیچن شانیکه ا شده پوريزند م تامل  ي. پس از قدردیبود چه بگوبا آن کبکبه و دبدبه مات 

  فارس) يخبرگزار1391/11/18.(دیمگر نگفتم آن را درست کن دیاپنجره را چرا درست نکرده نیگفت ا

  

 یرفسنجان یاهللا هاشم تیدرخاطرات آ يعبدالرضاحجاز

ــم يالبال در ــال  یخاطرات هاش ــارات اجمال 1361در س ــودیمدهیزاده دقطب يبه کودتا یاش ــر در کالس«. ش  عص

 دیو ساعت هشت به خانه آمدم. خبر رس کردم مطالعه شب . اولاقتصاد گفتم درس یاسالم يجمهور حزب مواضع

(پس از بحران؛ خاطرات سال  » اند.بازداشت شده مامبه اتهام توطئه کودتا و قصد قتل ا گرید یزاده و گروهکه قطب

. میدیو احمدآقا د شانیزاده را با اقطب يمصاحبه لمیرفتم و ف ياخامنه يساعت دو به دفتر آقا) «1361 نیفرورد 19

سئوالن، برانداز س يارعتمدیشر يحکومت و ارتباط با آقا يبه توطئه قتل امام و م ضا حجاز يلهیبه و س يعبدالر  دیو 

سلحه از فرد زیو ن يمهدو يمهد ست ا س يدرخوا سو ش ستیالیاز حزب  شد بخ سه اعتراف کرده که قرار  از  یفران

ظهر احمدآقا «: سدینویروز بعد م يدر نقل خاطره یهاشم). 1361 نیفرورد29(پس از بحران: » مصاحبه پخش شود.

در مذاکره با ســپاه قم به اطالع خود از  يعتمداریشــر ياطالعات ســپاه آمدند و گفتند، آقا سیرئ یالهفیو رضــا ســ

صد قطب سند. مزاده اعتراف کردهق شان بپر سماً از ای سپاه تهران بروند و ر شد که از  ست. قرار   کیظاهراً  گفتندیا

به قم رفت. شب خبر  کوپترهلی با رعص سپاه اطالعات مسئوالن همراه احمدآقا …است. هم مطلع بوده گرید یروحان

هم  يااند و مصــاحبهکرده یتوطئه کودتا بازپرســ ياند و از ایشــان درباهرفته يعتمداریشــر يآقا شیپ آنهاآورد که 

 )1361 نیفرورد 30پس از بحران: » ( است.انجام شده

 يبه ماجرا توانیآنها م نیکه از ب میدر طول مدت خدمت در دادگاه انقالب داشـــت یمهم يهادادگاه«ادامه داد:  يو

 »اشاره کرد. یهاشم يمهد انیزاده وجرقطب انیتوده، جرحزب انینوژه، جر يکودتا

ـــهرير ـــا« زاده گفت: قطب يدر مورد نکات ناگفته پرونده يش ـــئله نیترمهم دیش زاده قطب انیکه در جر يامس

 نیا ي. توطئهکردیتر مموضوع، ماجرا را حساس نیبود که ا يعتمداریشر يبا آقا يوجودداشت، موضوع ارتباط و

و  يمهدو يآقا ،يعبدالرضــا حجاز يبا آقا شــانیا هی. در همان جلســات اولدینرســ ییافراد در نطفه خفه شــد و به جا

شده داده هیبه عنوان کمک اول يدالر ونیلیم 20 يبود وعده یمدع يمهدو يآقادر ارتباط بودند. يعتمداریشر يآقا
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 يشهرياالسالم ر(حجت» منتشر شود. امیموضوعات در آن ا نیا میتا بتوانند کار را به سرانجام برسانند. ما اجازه نداد

  ) 1392/02/20برنامه شناسنامه در

  

  

  

  کوالیپپس میدر مورد تحر يعبدالرضا حجاز دیحق به قلم س يندا يدر روزنامه يامقاله
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 داشت ي)همکارياهللا منتظر تیدفترآ سی(رئیهاشم يبا باند مهد يحجاز عبدالرسول

سپاه اصفهان و خم -عبدالرضا که اعدام شد دیبرادر س- يعبدلرسول حجاز دیس  شهر به اتهام مواد مخدر و  ینیدر 

 يآقا فیاوراق از ک نیداشته که ا ییهااعتراف ینیاحمد خم دیس يآقا هیعل هاییو در بازجو شودیفساد بازداشت م

 يو يهاییو بعد در بازجو رودیاطالعات به سرقت م تدر مجلس بود توسط وزار جانیقهدر يندهیکه نما ییرزایم

در  يها و اطالعات به دسـت آمده، عبدالرسـول حجازاز گزارش ی. بنابر برخشـودیمسـائل مورد پرسـش واقع م نیا

کار ب »ترکش خورده انقالب«ا به عنوان قاتل نامبرده ر يداشته و مهد يهمکار يو هاد يبا باند مهد جانیمنطقه قهدر

  است.بوده تهگرف

  

 1357ی در سال نیاهللا خم تیبه آ يعبدالرضا حجاز دیس انتقادي متن نامه

 487صفحه:  01/09/1357روزشمار:  

 .گرددیثبت م رانیا خینامه سرگشاده در تار نیا 1357آبان  کمی -1398 قعدهیذ 20: خیتار

 مالرحی الرحمن اهللابسم        

 فداهیروح ینیخم يآقا یهللا العظمتیجهان حضرت آ انیعیش قدریمرجع عال       

             عتیبا شــما، ب یتنهائ يکه در عهد اول، روزها یصــادقانه را از کســ یگرم و ســخنان یخالصــانه، ســالم اتیتح       

 ... دیباش رایاست، پذکرده

ضرت را به د،یآغاز فرمود ر،یگیپ يجهاد ،یظلم و نظامات طاغوت هیکه عل یآنگاهاز  -1 اعلم،  یشوائپی عنوانآن ح

ــال  گرانیاز د قیو ال یاتق ــناختم، س ــال  نیخود ا نکهیا لدلی بهبه بعد بود...  1340ش به  یدر جوان 1330جهاد را از س

 روي ام،ساله کیخرداد، از شدت فقر، دخترك  15مانند  ها،يریگیپ نیبودم. در اشروع کرده دیشه دیدو س یهمراه

ـــتم جان داد و باز در م ـــتوار گرد میجهاد، گامها دانیدس  زانگیهول يها... در اختناقنی. والحمدداهللا رب العالمدیاس

شما بزرگتر 1342 هايسال سوب م نیتاکنون که نام  ستانها د،گردییجرم مح شهر ، نام در برابر هزاران نفر، تهران و 

شما را تعق سالم یاتیح يرهگذر، به رگها نیو از ا کردمیم بیشما و هدف  ضت ا ... از دگردییخون وارد م ،ینه
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 لباس، خلع بند،دست ها،فحاشی ها،کردم، آزارها، شکنجه  یستادگیدو سال در زندان ا 1354تا مرداد  1352مرداد ماه 

ـــرن شیبرفها پ روي ـــت به مالی فقر با امبردن، و خارج زندان خانواده یدواندن و به دادگاه نظام زهیاز آفتاب با س  دس

ــ ها،یتلخ نای همه، ووو... دبودن بانگری ــت، راه دلم در تنهانه  نیجهت ظالم ايبود و لحظه نیریدر راه حق، ش  نداش

 ... اهللایاال عل يمن اجر ان اجر هیعل ئلکمنبست. و مااساز وجودم رخت بر انینفرت از طاغوت و طاغوت ايلحظه بلکه

ــال زندان، در م -2 ــه هزار زندان شیب انیآنچه در دو س ــ یاز س ــلمان و مارکس ــمیمس ــمندانیو آنچه اند افتم،یدر س  ش

سالم ضرت عال سیو آنچه در پار انددهرسی آن به هاحوزه گریقم و د يهیعلم يو حوزه یا  ینیشاهد ع یدر منزل ح

 یزندان شیکه هزاران مسلمان، برا ی. نهضتکنندیم دیبزرگ تهد "انحراف"را دو  ینهضت بزرگ اسالم نیبودم، ا

 ... دیلشهاذلک  علی اهللا ... انانددهیبه شهادت رس ایو 

ضرت آ -3 ضت روحانیاهللا العظم تیح ضرتعال يبه رهبر عهیش تی! نه و چه  تیفیشکوه و عظمتش، چه در ک ،یح

 اطرافتانو تفکر جامع  عالیحضرت تینبوده، و شخص شتربی) صاز شکوه نهضت حضرت محمدبن عبداهللا( ت،یدر کم

ــواپی آن از ــتیواالتر ن ان،یجهان يش ــ یجیتکامل تدر انی. در جرس ــ امبریپ تنهض ــالم به وس  ان،یخلفاء مأمون يلهیاس

سالمی حرکت در طلب،عوامل رجعت س جادیانحراف ا ،ا ضرت امام ح شورا را آفر نیکردند و ح س دی(ع) عا  ریو م

و حال آنکه دو  دفرمایییم يرهبر رانیرا در ا ینهضــت اســالم حضــرتعالیانحراف پاك ســاخت...  نیاســالم را از ا

. سوزاندیعائد اسالم گردد، در آتش م دیکه با ايجهینت ایو  خوردیم انهیمور يرا به گونه ضتانحراف خطرناك، نه

شهادت... تیبر مقام ربوب هیبا تک دارم،یدو انحراف پرده برم نیاز ا  سمیکمون برداريبهره: اول انحراف... و به انتظار 

و به  دیماپییراه افراط را م ،ینهضت اسالم ينابود يبرا ،بازيسهیسد ایو  ینیبا بدب ران،یا میسوء، رژ کیمتأسفانه از 

س نیدروغ، مجاهد سالم ستیراه حق را، متهم به مارک ضت اله نیا یمحرك باطن ایو  سازدیم یا  سمیرا کمون ینه

و  گرفتهدهیناد ران،یرا در ا سمینقش کمون ،زدگیو شتاب ینبیاز مسلمانان با خوش یگروه گرید ي... و از سوداندیم

 صبح 11:30ساعت 1357 ماهمهر امیبرابر س 1398 قعدهیذ 19 کشنبهی... روز کنندیانکار م شهیاز ر

شرف س،یدر حومه پار  سخنران یابیافتخار  شتم و در  شتدیفرمود یدا شعار کمون: در به  به مردم و اندداده یستیزهرا 

. و البته در دیمنتســب به دســتگاه جبار فرمود رانیرا در ا یســتیو شــعار کمون دیهســت ســازمانی شــما: اندگفته افراد آن

ـــت. ولبوده نیچن يموارد ـــهود ع توانیم ینبیبا واقع یاس ـــم،یکه کمون افتیدر ینیبا ش  نکهیا لیبه دل ران،یدر ا س

 است: اسالم، دست بکار شده "مسخ" يکند، برا "فسخ"نتوانست اسالم را 
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سلمان، تمام قرآن کر يا: عدهالف س میاز جوانان به ظاهر م ضه کرده و  سمیرا به مکتب مارک  اتیآ هیس از توجپعر

ض آقاي نزد هاجزوه نای و اندسـاخته منتشـر جزوه شـکل به و "فرقان"به نام  سـم،یمارکسـ هايشـهیقرآن به اند  یمرت

فد نیموجود اســــت. ا يمطهر باس طر ـــرت يارگروه خود را در ل هان کرده و پس از و ،عالیاز حض ردن ک رانیپن

 دفهمیمی را البالغههج ن شتریکه ب یاضیف دیمج ي. آقابرندیم سمیمارکس يجوانان را به سو ،یاسالم لیاص هايشهیاند

 ينوارا نالدییمح يهستم، از آقا ستینیلن ستیدر زندان، تهجد داشت، اعالم کرد: مارکس یو گاه کردیو حفظ م

 نیست بنده و مانند بنده با اا یعی. طبدییبفرما قیتحق دتوانییم یاهللا تعال دهمیا يرازیشیربان میعبدالرح خیش يو آقا

و  ياردرب ،یســـازمان ،یدولت ...مایقرارگرفته هاو مورد هجوم تهمت مایگروه، در زندان و خارج زندان، مبارزه کرده

 .یبه تعال رنستجی و باهللانغوذ میاشده یکائیآمر

 4 مسلمان نبود کیپس در همه دهر                و آنهم کافر یکیدهر چو من  در                               

 هاسـتیمارکسـ کتابهاي از هاحجره شـتربی اند،ملبس شـده یبرخ یاند و حتگروه رخنه کرده نیطالب، ا انی: در مب

ـــتریجواب بدهند و رد کنند و ب توانندیکمتر م زند،یموج م ندیم ش کتاب  گردند،یهم مجذوب م یو گاه خوان

اهللا است و  دهیا ايخامنه یعل دیس يآقا يشده تیترب، يفاجعه است. آشور نیا يجهینت يآشور ينوشته "دیتوح"

 رانیا میرژ دی. شادیبفرمائ قیمورد تحق نیاهللا در ا دهیا یخزعل ي... از آقادانندیم یخود را از صحابه حضرتعال شانیا

 هايارزان، کتابمت یو با ق دهیکنار مدرسه دارالشفاء افتتاح گرد ،یباشد که کتابخانه مدرندست داشته "کار" نیدر ا

 قعدهیشب هفدهم ذ ،يرازشیناصر مکارم  يکه آقا طوريبه  دهدیجوانان و طالب قرار م اریرا در اخت یستیمارکس

سقمري  1398 ضور آقا یدر مجل سالم اظهار کرد؛ ا شمندانیاز اند گرید یو برخ يمطهر يدر تهران، ح کتابها،  نیا

ــرت زا لیاز طالب را مجذوب کرده و با تجل یبرخ از نام مراجع، کلمه  شیو پ کنندیمراجع حمله م گریبه د عالیحض

ساریت" ستعمال کرده، د "م س "اهللا... تآی" بر مرگ و... "اهللا تآی"از: مرگ بر  کنندیقم را پر م يوارهایرا ا  یابومو

ــعر ــالم مینبوده و ما که از حر بهرهیافتراها ب نیو بنده و مانند بنده از ا ياش ــالم خالص نه  م،یکنیدفاع م یاس البته اس

 یاسالم يارهای... و ال اخاف لومۀ الئم... دوم: سقوط معیو دولت يدربار ،یسازمان سم،یاسالم عرضه شده به مارکس

سه سالها که مدر ستییو م دیفرمودیدرس اخالق م ه،یضیف يدر آن  سان دخوا ساز هائیان : فمن کان یگاهکه تجل دیب

صالحاً...  عملیفل هرب لقاءبرجوا ستکرده سقوط چنان،آرمان، آن نای اکنون و. گردندعمالً  به ظاهر از  گروهی که ا

شما م ایدر قم و تهران و شهرستانها و  عالیصاحبه حضرت  یو نواه چهی را اهللالقاء دانند،یآن که خود را منتسب به 

                                                           
  یشاه نعمت اهللا ول اتیاز رباع ٤
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 نی. در مورد اخذ ســـهمگذارندیم "علم رجال"کار آنها اســـت و نامش را  بت،یتهمت و غ رند،یگیم دهیرا ناد یاله

 "شاه دیجاو"که  ي. متأسفانه به گونه افرادکنمیگروه سکوت م نیاز ا یبرخ لهوسیمصرف آن به  تیفیو ک نیمبارک

ست به چپاولگر ندیگویم ضرتعال ی. گروهزنندیم يو د شرف و آبرو ،یهم با نام ح  یمانید با اافرا يدرخت تنومند 

 انیبن نیو دانشگاه، ا ابانیدر بازار و خ یچند کاله ياریاره کرده و سپس با دست ستند،یخام آنان ن شهیاند يرایکه پذ

 "يتبر" دیبا گریدارد نســـبت به مراجع د "یتول" یدارند!! هر کس به حضـــرتعال دهیگروه عق نی... اســـوزانندیرا م

 تی: جسارت به مراجع ارتباط والدیمسجد اعظم قم فرمودنهضت در ائلکه او یباشد و اگر به دستور حضرتعالداشته

از  زنی بنده و...  یو آمریکائ یدولت ،يدربار ،یبه سازمان میشویمتهم م میعمل کن میخواست کند،یرا با خداوند قطع م

را  یحضرتعال تیشخص ناكتاب دیشما را هم آلوده کرده و خورش تبی که آنجا تا امنبوده بنصیبی سوزانآتش نیا

 منکنی فراموش... استقاموا ثم اهللاقالوا ربنا نالذیدلخوش هستم: ان هیآ نیبه ا یول رندیامکان دارد، بگ رهیت يابرها نیاز ا

شته شر ينو شتها یعتیمرحوم دکتر  شته از بردا سالم یجالب يگذ سائل ا عوارض  يدارا گرش،یدارد بُعد د یکه از م

ست و هجوم  یجنب سئولریغ" تیروحان بها سرانجام آقا "م شر يو آقا يمطهر يو  و لزوم  يعتمداریبازرگان، بر رد 

ـــته بیتهذ ـــرانجام طرفداران و ياز آنان طرفدار زیدادند و ما ن هیاعالم شیهانوش از آنان از  ايکه عده يکرده و س

سر ا شنهیروز  شانیجمله پ سته 1398 قعدهیذ 19 ک ش ضورتان ن  نیو گناه ما ا کنندیکردند... و م تهمبودند ما را مح

سقوط کرده و در نهضت  یاسالم يارهای... معمیاز دست نده مخواهییم عهیش تیرا در روحان یکپارچگیاست که 

دست به  سم،یمقصودشان مانند مکتب کمون براي و گذاشتهپا ریانحراف خطرناك است که اخالق را ز نیا تیروحان

 . یبه تعال رنستجی و باهللانعوذ. زنندیم یبتیهر تهمت و غ

و  نبیزیت رگیرادیا اياســـت که به ســـؤاالت عده زمانیو آن  میبشـــناســـ دیدو انحراف را با نیا هاينهیاکنون زم -4

ــن ــخ فرمائ نبیروش ــ يهینیدر زم یمثبت تیچه فعال یو اجتماع یامکانات مال همهنیبا االف:  :دیپاس ــطح  عیتش و در س

سالم فرمود يبرا یجهان شتار میقم که رژ ریو حوادث هولناك اخ اناتیدر جرب:  د؟یا کرد به خانه مراجع حمله و ک

که  يافراد ينهیدر زم یچه اقدامج:  د؟ینفرمود تیو تســـل دیرا نبرد انیاســـم آقا هاهیچرا در اعالم دیو به آتش کشـــ

ـــعله ـــازندیپر زبانه م ت،یاختالف را در روحان هايش  ند،نماییرا متزلزل م تیو از رهگذر اهانت به مراجع، روحان س

ــالم د:فرمود؟  دیخواه ایو  د؟ایفرموده ــورت نم گریبا د یچرا در امور مهم اس ــائل  یو حت دییفرمایمراجع مش در مس

 د؟دهییثالثه قم، اطالع هم نم انیت به آقایمشترك روحان

ستفاده نفرمود انیشعبان، چرا از نظر آقا يمهین یلیدر مورد تعط -5   نیآمد و ا يبه دست افراد ياو سوژه دیمراجع ا

 کردند؟ یشعائر امام (عج) تلق هیعل یعوام، اقدام انیاقدام را در م
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ـــان عل رانیکه از خطباء ا دیبخواه رانیو مراجع ا نیاز علما و مجتهد نکهیا جايچرا به  -6   هیبخواهند، در ماه رمض

روز ماه مبارك رمضان در  یکه حت دیاز مردم داد یصحبت کنند، زمام امور منابر و مجالس را به دست گروه میرژ

س سجد امام ح س نیم شییم گاری(ع)  آمد؟  دیپد يگریو حوادث هولناك د دادندیشعار م ب،یآن خط هیو عل دندک

  االمر چقدراست؟ ی: و شاورهم فهیشمول آ یبه نظر حضرتعال -7

  است؟ يدارد و در چه موارد یچه معنائ ياستبداد به رأ -8 

 شدند،دهیکرده و هزاران نفر به خاك و خون کش تارکش ت،ینهضت روحان انیدر جر 1340از سال  ران،یا میرژ -9 

  به دست آورند؟ دیتعدادشان را فرمود ایآ

ــال  ایآ -10  ــاد 1340از س ــته يتاکنون که امکانات فراوان اقتص ــرتعالیالمال در اخت تیو ب دایداش پرمحتوا  ،یارحض

ست، در مورد خانوادهبوده ساد اخالق را برا رخط ایآ د؟ایفرموده یچه اقدام دانیشه هايا  وهیزنان ب يفرو رفتن در ف

  د؟ایفرموده یچه اقدام د،دانییاند؟ و اگر مهستند به عرضتان رسانده تامیا يکه دارا

 جیرا بســـ یبازماندگان اشـــخاصـــ يبر خانه یاســـالم و اظهار لطف دانیبر گور شـــه یگذاردن ســـنگ يبرا ایآ -11 

  د؟ایفرموده

باد -12  ـــمس آ تل ش ـــ يوانمود کردند، ق به وس عال لهیمرحوم،  ـــرت تل را محکوم  نیا ایبوده، آ یطرفداران حض ق

  ه؟یدر کدام اعالم د،ایفرموده

 د،یبودمرقوم فرموده سمی(ع) و بر رد مارکس و کمون تیاهل ب تیوال يمباد تیتقو نهیکه در زم ايهیچرا اعالم -13 

به  يو دربار یسازمان ،ینسبت دولت گفتیکرده و هر کس از آن سخن م آوريبا سرعت جمع یطرفداران حضرتعال

تا آن  دینسخ نفرمود ایو  دییرا تأ هاهیچرا آن اعالم خته؟یمسلمان و روشنفکر ر ايکه از عده یاو دادند و چه آبروهائ

  همه، سرچشمه اختالف نگردد؟

حضورتان  سیدر حومه پار 1398قعده ینوزدهم ذ کشنبهیکه روز  ا،یرادن يطرفداران دکتر مصدق، از جمله آقا -14 

زمان  ایو  کردیاهانت م یاهللا کاشــان -تی، به مرحوم آ1342و  1341 ســال قلعه، -بود، و بارها در زندان قزلنشــســته

و به  دفرمایییانتشار دادند، از خود دور نم یکاش دیبه نام س دجرای در و نهاده سگ سر بر را لهمصدق، عمامه معظم 

اســت، اجازه  یگســتر اســالمســازمان و حکومت عدالت کی لیکه تشــک رانیآرمان همه مســلمانان ا نکهیا يجا

  آنان آلوده گردد. هايبا آرمان دفرمایییم
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که نه  ینیکادر مع ایو  دایبهتر است، مبالغه فرموده اد،یز اهللادیعب ران،یا یکنون میرژ جايبه  دایفرموده نکهیا ایآ -15 

  باشند، در نظر مبارك وجود دارد؟ اسالمی درصدبلکه صد ،یو نه راست یچپ

و روز  ســتند،یهم ن یدر حجاب اســالم یدختران و زنانشــان حت خوانند،یکه نماز نم يافراد یبه نظر حضــرتعال -16 

وارد گردند، و اگر  توانندیم یحضــورتان بودند، در کادر حکومت اســالم سیاز آنان در حومه پار یبرخ کشــنبهی

قلمداد ســازند؟  ینظرات حضــرتعال مجري را خود و کنندهمصــاحبه رانیدر جرائد ا دفرمایییچرا اجازه م توانند،یمن

ـــروطه اول، روحان -17 ـــ تیدر مش ـــ ران،یو ملت ا دیگرد روزیپ عهیش  میاز رژ یگروه ینمود ول سیعدالتخانه تأس

 تیداده و روحان لیاتحاد نامقدس تشک ،اوغلیالدوله و عمو  نیروشنفکر مآب آن روزگار مانند ع یاستبداد و گروه

 نگاهیدر کم هاییهچه گرو دیاطالع دار ایکردند آ دشـــهی را اهللافضـــل  خیو در مشـــروطه دوم، حاج شـــ دندیرا کوب

و  یبه اصــطالح مل اســتمدارانیســ التیمنحرف ســازند؟ تشــک شیرا به نفع خو رانیا اســالمی نهضــت تا اند،نشــســته

  ....ووها... یچپ التیتشک

ـــنبهیروز  -18  ـــخنران نکهیپس از ا قعدهینوزدهم ذ کش ـــرتعال یس از جوانان که از آلمان  یبرخ افت،ی انیپا یحض

 لیاز رهبران، دل یبرخ حصحیریاعمال غ گفتند،یو هواکوفنگ م نیلن هیعل یحضرتعال شاتیبودند در پاسخ فرماآمده

 ،راحتیکه به  یو سخنران هیاز اعالم ریافکار به غ نیمبارزه با ا يبرا ایست، آین یستیمارکس يدئولوژیبودن ا ارزشیب

  د؟فرماییینم يگریما و شما هستند، فکر د يآنان پاسخگو

سؤال د نیپاسخ ا ایآ -19  اهللا  تیمسائل در ارتباط با حاج آقاها با حضرت آ نیاست که: ا نیا گریسؤاالت و دهها 

  شما است. يوالسالم در ارتباط با رهبر سالماالیهعل که بودیاگر م ستین یالعظم

ضرتعال نیا ایآ -20  شمناك م یسؤاالت، ح صداق آ ایو  کندیرا خ سئلوا اهل الذکر، عنا فهیشر هیبه م صه  تیفا خا

سؤال شامل حال  ص نیفرمود؟ ا دخواهی محبت بذل و کرده کنندگانخود را  شخ ضرتعال تیسؤاالت به  مربوط  یح

 اهللا.  تیحضرت آ شخصاست نه 

ضرتعال -21 ش يبرا یهر لحظه از زعامت ح شه متیبه ق عهیجهان  شده  دهیتمام گرد دان،یقطرات خون  و زندانها پر 

ـــده، خانواده یو خال ـــکنجه د رانای ملت رفته، باد بر هاش ـــ هاتیمحروم ده،یمقاومت کرده، ش به دعاها و  ده،یکش

 تا اندرا دو ســال و ده ســال پشــت ســر گذاشــته زندان يرهیت يشــبهاگفته،  هانیآم عهیشــ يواعظان و علما يادهایفر

مســلمانان، به  یماندگجبران عقب ياســت براقرار داده یرا به دوش حضــرتعال عتشــی پرچم متعال خداوند ســرانجام،

و به چه  د؟یدار یچه طرح د؟فرمایییدر ســرتاســر عالم چگونه فکر م عهیگســترش جهان شــ يبرا ان،یعشــی خصــوص
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ش دوارمیفرمود؟ در خاتمه، ام دیعمل خواه یتیفیک ص دیشعاع تابناك خور  افزونروز یاله يعظما تیآن آ تیشخ

 .نندیبه ذلت نش انطاغوتی و طاغوت و گردد

 ...نالعالمیظلموا و الحمداهللا رب نالذی القومدابر فقطع

ـــالم پار يروزیو آرزومند پ دعاگو ـــ -سیاس ـــا حجاز دیس . در دگردی درج بولتن در ق.ھ  20/11/1398 يعبدالرض

  شود. یگانیبا  67908به کالسه  ینخمی اهللاروح یشخص يپرونده

  

 

  در جلد هفدهم آن چاپ شده است ینیبه خم يکه نامه حجازسیرمبارزات خمینی  يجلد 17کتاب 
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 یاهللا حسن الهوت تیآ

برجسته در  یاسیس انیدر تهران) از مخالفان و زندان 1360آبان  7درگذشته -در رودسر  1306 ي(زاده یالهوت حسن

 یمجلس، او مدت یندگی. قبل از نماافتیپس از انقالب از رشـــت به مجلس اول راه  يبود. و يدوران حکومت پهلو

را بر عهده داشت.  یاست سپاه پاسداران انقالب اسالمیتر رکوتاه یمدت يو برا یانقالب اسالم يهاتهیکم یفرمانده

  امام جمعه رشت بود. نینخست نیچناو هم

 

 

 در فرانسه ینیخم حضور  يروزها هیدر حاش یحسن الهوت خیاالسالم شحجت
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ها به به گرمسار اعزام شده و سال یمذهب غاتیتبل يبرا يو يبود و از سو ینیاهللا خمهوادار روح انیاز روحان یالهوت

سازمان  ياز اعضا یکیبا  یشیپنجاه توسط اسداهللا تجر يدر دهه يدر آن شهر پرداخت. و یاسیس -یمذهب تیفعال

خلق چند بار بازداشــت،  نیان مجاهداز ســازم یاســیســ و یمال تیرابطه و حما لی) مرتبط شــد و به دلي(حســن ابرار

سال  نیشد که آخر یشکنجه و زندان ،ییبازجو  یانیاز جمله روحان ي. ودیبه طول انجام 1357تا  1353مورد آن از 

 بود.سازمان، امضا کرده يدئولوژیا رییرا پس از اعالم تغ نینجس بودن مجاهد يهیانیبود که ب

ــ انیاز زندان گرید یدر کنار برخ زین ياوج گرفتن انقالب و با ــیس ــد و به پار یاس به  ینیرفت و همراه خم سیآزاد ش

 .شودیم دهید يدر کنار و مایاز هواپ ینیآمدن خم نییمعروف پا ریدر تصو يبازگشت. عکس و رانیا

 

 

  ینیاهللا خمروح ،ینیاحمد خم ،يمطهر یو پشت سر آن صادق قطب زاده، مرتض یحسن الهوت ،ییصادق طباطبا صدر،یاز راست به چپ: ابوالحسن بن
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 1357پس از انقالب  یالهوت

  

 انیاز روحان ياریســپاه شــد. بســ یعال يشــرکت در جلســات شــورا مأمور الهوتی ینیبا حکم خم1358 وریشــهر در

ــازمان مجاهد ينگران ارتباط و ه،یبلندپا ــات يخلق بوده و او را فرد نیبا س ــاس ــتند . دندینامیم یاحس زیرا اعتقاد داش

 ياهللا مهدو تی، در خاطرات آبودهشد شتریب  نیسازمان مجاهد يبا اعضا 1354و  1353 يهادر سال یالهوت ارتباط

و اعالم  1354پس از ســال  یخلق را حت نیبا ســازمان مجاهد يهمکار یحســن الهوت خیاســت که شــنقل شــده یکن

ــم ــع ا رییتغ یرس ــازمان هم، به عنوان ا کیدئولوژیمواض ــدق نکهیو ارتداد س ــتآنها را برگرداند، ادامه دادارد  ص  :ش

بود که من با  یبود و مدعبا آنها قطع ارتباط نکرده یالهوت يخلق ظاهراً آقا نیبعد از اعالم مواضع سازمان مجاهد«...

به اظهار  ناکه ب یاز کسان کردند،یو آمد م رفت شانیبه منزل ا هایبتوانم آنها را برگردانم. سازمان دیهستم تا شا نهایا

شتند بهرام آرام، تق شانیا يبه خانه یالهوت يآقا و  یبه نام بتول دزفول یدزفول يشهرام و دختر آقا یرفت و آمد دا

صدد  کردیو اظهار م مانندیها هم در منزل من مشب یگاه نهایا گفتیم یالهوت يبودند. آقا افراخته دیوح که در

(خاطرات » تماس داشــت. شــانیاز همه با ا شیبود چون برا لو داده یالهوت ته،افراخ دیرا برگردانم. وح نهایهســتم ا

از خود  تیپس از انقالب حما يو. )146صـــفحه  ،یانتشـــارات مرکز اســـناد انقالب اســـالم ،یکن ياهللا مهدو تیآ

ضت آزاد ن،یسازمان مجاهد سالم يبا حزب جمهور یروزافزون اختالفحفظ کرد، و  صدریو بن ينه و رهبران  یا

شت ریآن نظ یروحان ستیکرد. در انتخابات دور اول ر دایپ ياو خامنه یبه سالم يکه حزب جمهور يجمهورا از  یا

عدم  يرا يبرا يریگيرا ادامه داد و در روز را تیحما نیبود و ا صدریبن انیاز حام يکرد، و تیحما یبیحسن حب

ــدریبن هاعتماد ب ــد. رابطه ص ــر نش ــن الهوت يدر مجلس حاض  يو حزب جمهور انیروحان يروز بروز با قاطبه یحس

 صورت گرفت. يو هیعل ياگسترده غاتیبرهم زده شد و تبل يو يهایکه سخنران ییشد تا جا ترمیوخ یاسالم

 

  يمنتظر اهللاتیدر کنار آ یحسن الهوت خیش
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 یحسن الهوت خیمرگ مشکوك ش

 يهللا الجوردبه حکم اسدا ،یالهوت حسنپسر یالهوت دی)، وحنیماه پس از شورش مسلحانه مجاهد 7( 1360آبان  در

کرده و علت  اعتراض يسازمان به و ينسبت به نوع برخورد با اعضا يچند بار در تماس با الجورد يشد. و ریدستگ

 .دانستیاز قرار گرفتن سازمان در برابر نظام م يریشگیآن را پ

سن الهوت چند ستور الجورد زین یروز بعد ح شت و به زندان او يبه د سع نیبازدا شد.  ش دیمنتقل   میو ابراه رتاشیب

 يرأ انیدر جر يآزادنهضــت يبازرگان و اعضــا يرا خروج از مجلس به همراه مهد یالهوت يریعلت دســتگ ينبو

در  یالهوت يسکته اعالم شد، خانواده اثربر  يآوردند. چند روز بعد خبر مرگ وصدریبن تیمجلس به عدم صالح

صاحبه با هفته شماره ينامهم شک) 70 يشهروند امروز ( اثر  يو يدر معده یقانون یاعالم کردند که بنا به گزارش پز

 نمرده بود. یعیبه مرگ طب يوجود داشت و و 5نیکنیسم استر

ازدواج  یفسنجانر یبا فائزه هاشم یالهوت دیو حم یرفسنجان یبا فاطمه هاشم یالهوت دیآغاز انقالب، سع يدر روزها

زندان و  يلهادر سا یو الهوت یرفسنجان یاکبر هاشم یعل انیم یمیعلت ازدواج را رابطه صم یکردند. فاطمه هاشم

ــ دیگویم ي. وداندیارتباط دو خانواده در آن دوران م نیهمچن  رامونینقالب (پکرد بخاطر ا هیکه پدرم به آنان توص

  ) سکوت کنند.يمرگ مشکوك و

 

  یفاطمه و فائزه هاشم ،یاهللا الهوت تیآ

   

                                                           
5 Stryknin 
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 یالهوت اهللاتیآ یخانوادگ یبه زندگ ینگاه

 ونیاز روحان همچنینوابود،  يبرجسته در دوران حکومت پهلو یاسیس انیکه از زندان ياشکور یحسن الهوت اهللاتیآ

ضت  خم سو ینیهوادار نه سال یمذهب غاتیتبل يبرا شانیا يبود، از  شد و  سار اعزام   –یمذهب تیها به فعالبه گرم

به موتلفه با سازمان  کینزد انیاز بازار یشیتجر اهللاپنجاه توسط اسد يدهه لیدر آن شهر پرداخت. او در اوا یاسیس

پس از اعالم  يشد. و یشکنجه و زندان ،ییچند بار بازداشت، بازجو لیدل نیکرد و به هم دایخلق ارتباط پ نیمجاهد

ـــازمان از جمله افراد نیا يدئولوژیا رییتغ ـــله  یپرداخت. الهوت دیجد يهیبود که به مخالفت با رو يس که در فاص

سرش ن دیدر زندان بود. وح 1357تا  1354 يهالسا سم زندان چن نیدر او يهمراه و زیپ  یزندان یبود. گاه نیبود. ر

ست، همدم، همرزم  کردندیرا وادار م سوب ایدو شکنجه کند. تا ا نیمن روز از  کیکه  نیخود را که در زندان بودند 

فرزندش  دی. آن گاه از وحکندیم يکار خوددار نیاو از ا یکه فرزندش را شالق بزند ول خواهندیم یالهوت اهللاتیآ

شالق بزند. وح خواهندیم شکنجه یبا نفرت تُف دیکه پدر را  صورت  سر را شکنجه نی. ااندازدیگر مبر  گر پدر و پ

 که هر دو را شالق بزنند. دهدیم گریزندانبانان د لیتحو

از مسافران پرواز انقالب به  یکیکه به عنوان  1357بهمن  12لوشاتو رفت و تا بالفاصله به نوفل يپس از آزاد یالهوت

ـــت در زمره رانیا ـــفر پدرش به  لیدال يدرباره اهللاتیفرزند آ یالهوت دیرهبر انقالب بود. حم کانینزد يبازگش س

 آذر اواخر …پرداختند دیو بازد دیرا به د یماه کیشدند و  زاداز زندان آ 1357پدر در آبان سال « دیگویم سیپار

ـــ يد ای ـــانیتماس گرفتند و از ا یالهوت يآقا با آقا داحمدیبود که به گمانم س ـــتند که به پار ش و  ندیایب سیخواس

 »…با خانواده ما و پدرمان داشت یخوب يآقا رابطه داحمدی. سنندیرا بب گریهمد

شت به ا یالهوت سو نکهیعالوه بر ا رانیپس از بازگ صوب  يو يندهیبه عنوان نما ینیخم ياز  شت من و امام جمعه ر

انتخابات  يسپاه پاسداران را برعهده گرفت. با برگزار یفرمانده زیو ن یانقالب اسالم يهاتهیکم یفرمانده یشد، مدت

ــورا يدوره نیاول ــالم يمجلس ش ــمثل ب زیاو ن یاس ــد و به عنوان  یندگینامزد نما ياز مبارزان دوران پهلو ياریس ش

 یرفســنجان ین اکبر هاشــمدوران بود که دخترا نی. در همافتیراه  یاســالم يرشــت به مجلس اول شــورا يندهینما

ـــرانش درآورد و با او که از چهره یعنی ـــت دوران زندان  يهافاطمه و فائزه را به عقد پس  بود،متنفذ نظام تازه و دوس

ـــم یخانوادگ وندیپ  يآقا«: دیگویم یالهوت اهللاتیازدواج با فرزندان آ یچگونگ يدرباره یبرقرار کرد. فائزه هاش

که با هم داشـــتند، عالقه داشـــتند که از  یکیو بابا در زندان، قبل از انقالب، با هم بودند و به لحاظ رابطه نزد یالهوت

نبود. بعد که هر دو از  یلیازدواج تحم نیاز آنجا شــروع شــد، البته ا …ندکن جادیرا ا یدوســت نیهم ا ینظر خانوادگ
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به  یبعد از ســـفر، بابا به من و فاط …میدر شـــمال رفت شـــانیا تیبه وال یالهوت يزندان آزاد شـــدند، به دعوت آقا

. بعد از میهم قبول کرد یاست. من و فاطکرده يخواستگار یاز فاط دیاز من و سع دیصورت جداگانه گفت که حم

کرد  لهیپ یالهوت يشام به منزل ما آمدند. آقا يبه همراه پسرانش برا یالهوت ياسفند، بود که آقا 13انقالب،  يروزیپ

آن دو تا شد و عقد انجام  لیما دو خواهر شد و بابا هم وک لیوک یالهوت يهمان شب آقا و میامشب عقد کن دیکه با

 »شد.

ــدن رقابت تريجد با« ــش ــیها و گاه منازعات س ــازمان مجاهد یونیاز جمله روحان یالهوت ،یاس خلق،  نیبود که به س

که به  یبروز کرد. اختالفات یاسالم يشد و اختالفاتش با حزب جمهور کینزد صدریو ابوالحسن بن ينهضت آزاد

داشــت و  يادیز یســابقه مبارزات یالهوت يآقا«بود:  »هایانحصــارطلب«از  يو یتیاز نارضــا یناشــ یگفته فائزه هاشــم

شت و وقت يگریانتظارات د عتاًیطب سازگار یاتفاقات یاز انقالب دا شت من يرا که با روح و اهداف انقالب   د،یدیدا

ــدیناراحت م ــدیانجام م زیجا و از جمله در منزل ما نها همهبحث نیا عتاًی. طبکردیم انیها را بو آن ش  ییتا جا …ش

 يبود که به علت شـــکل گرفتن حزب جمهور ییهایاز اعتراضـــات نســـبت به انحصـــارطلب یکی آورمیم ادیبه  که

 شودینمبود، برآوردهمبارزه شکل گرفته ریکه در مس یکه اهداف کردیگمان م یالهوت ي. آقابودپدید آمده یاسالم

 »…رودیم شیپ یتک حزب ستمیس کیبه سمت  زیو همه چ

سط چرانقالب که پادگان يروزیپ ییابتدا يروزها سقوط م يهاکیها تو سلح و مردم  شاه به نام  کردیم پادگان باغ 

ـــد و  یمدت یکه الهوت نیپادگان بود تا ا نیا ينام رو نینام داد. ا رییتغ یپادگان الهوت ـــت ش پس از انقالب بازداش

نداشــت و آنها را  یاســالم يبا حزب جمهور یکه رابطه خوب یالهوت کرد. دایپادگان حر پ دینام جد یپادگان الهوت

 یالهوت. دیدر دانشـگاه علم و صـنعت از او درباره انقالب پرسـ ییدانشـجو هینشـر کیمتهم کرد.  یخواه تیبه تمام

  است. یخطر بزرگ نیو ا میهست ینیبمرض خود بزرگ وعیجواب داد: هر روز شاهد ش

صور کن غلط « ست که ت سالم میا شده و ا یو خوش یما به خوب یانقالب ا  یجامعه متعال کیو  میاما مانده نکیتمام 

سالم سالم يجمهور .یا شده ادهیبه طور کامل پ رانیا يجا چیهنوز در ه یا ست. البته ان ست یعیطب نیا سفانه …ا  متا

 يهاو تمام روزنه میادهیتن ییدر خودمان تارها شــمابری کرم مثل ما اســت اختالف منصــب و مقام ســر بر ما جامعه در

ـــانه م ینیکه امام خم یی. جامیبندیم مینجات را دار و  هاینیبخودبزرگ نیا دید دیبا میما نوکر ملت دیگویخالص

اش خارج است آن از عهده تیریکه انجام مد ییهامقام رفتنیاز پذ دیمسلمان متعهد با کی ست؟یاز ک هایطلبقدرت

 »امتناع کند.
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که  یمجلســ ندگانینوشــت به شــدت از نما 1359بهمن ماه  27 خیســرگشــاده خود که به تار يدر نامه ینیخم احمد

ــار حزب جمهور بایتقر ــالم يدر انحص ــدهکیتحر ایجاهل و ناآگاه و  ياعده«بود انتقاد کرد:  یاس را در  یالهوت ش

کند  تیرا اذ یاز عبارت امام که هرکس الهوت هفته کیکه هنوز  دانندیرا در خط امام نم ی. کسدانندیخط امام نم

دوباره همان  کندیم یسخنران اصفهاندر کوچ یالهوت يروز بعد آقا یکرده است نگذشته است. چرا وقت تیمرا اذ

. زنندیو کتک م آورندیم رونیاســت بنشــســته نیرا که در ماشــ یالهوت ي. خانم آقاکنندیعده به مجلس او حمله م

ــ ــجد، در خانه خدا زندان کنندیپنچر م 3را با گلوله ژ نشیچرخ ماش ــاعت ها او را در مس . در و پنجره کنندیم یو س

عمق فاجعه را  شودینزدند. چگونه م يکار نیسال سلطنت دست به چن 37عمال شاه در طول  هک شکنندیمسجد را م

 روزید نیبه ســکوت مبارز یندارم ول دیآیکه امروز بر ســر او م یالهوت يبا آقا يوجه کار چیکرد. من به ه میترســ

 کنندینم ریرا دستگ چماقدارانچرا  ند؟یگوینم يزیچ چیه بارهنیمملکت در ا نمسئولی چرا …اعتراض دارم دایشد

ـــتمد ـــ ده،یو در مقابل مردم س ـــتم کش ـــتافتهینجات  يپهلو میچماقداران رژ وغی ریکه تازه از ز دهیس محاکمه  اس

  .رسدیم گریفردا نوبت افراد د میریرا نگ خبرانیاز خدا ب نیا يساکتند؟ اگر امروز جلو نهیزم نیچرا در ا کنند؟ینم

 

  کاظم سامی، آیت اهللا منتظري، سید احمد خمینیاز راست به چپ: نفر دوم حسن الهوتی، 
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 رفت و بازنگشت نیپدر دنبال فرزندش به او ؛یخانواده الهوتشرایط نابسامان 

ـــهور در  1357بهمن  12در روز  رفرانسیا يمایآمدن از پلکان هواپ نییپا نیرا ح ینیاهللا خم تیکه آ يعکس مش

اهللا  تیبودند. آ یو حسن الهوت يمطهر یمرتضآنها  شود؛یمدهیهمراهان او د انیدر م زین یدو روحان دهد،ینشان م

سن الهوت شت. او از روحان 51انقالب  يروزیدر زمان پ یح سالها بر عل يان مبارزیسال دا شاه  هیبود که  ضا  محمدر

شده و به زندان افتاده لیدل نیو بارها به هم کردیم تیفعال سال  نیبود؛ اولبازداشت  به خاطر اعتراض به  1342بار در 

 ینیخم اهللاتیاو به آ یکی. نزدافتیتداوم  1357که تا آبان سال  1354بار در سال  نیو آخر ینیخم اهللاتیبازداشت آ

انقالب به او واگذار شـــد آشـــکار اســـت؛  يروزیپ يکه در فردا یتیمامور نیاز انقالب از نخســـت شیپ يدر ســـالها

  سپاه پاسداران. ياندازو راه یانقالب و سازمانده يروهاین یفرمانده

 

  الهوتی و آیت اهللا خمینیآیت اهللا 
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بازداشــت  یاســیســ تیفعال لیاز انقالب به دل شیپ يدر ســالها زین دیو وح دیپســران او ســع ،یبر حســن الهوت عالوه

 بود.خلق آشنا شده نیارشد مجاهد ياز اعضا يدر زندان با مسعود رجو یالهوت دیبودند و وحشده

ـــف منتقدان قرار م جیرا به تدر یالهوت اهللاتیپس از انقالب اما همانقدر که آ يدادهایرو ـــت  داد،یدر ص ـــرنوش س

ـــت یالهوت يخانواده يبرا يگرید که در نخس نان ها نیرقم زد؛ چ عده يروز نابر و  انیم یقبل يپس از انقالب و ب

ــع دیها حمخانواده ــم یالهوت دیو س ــم دانفرزن ،یبا فائزه و فاطمه هاش ــنجان یاکبر هاش  نیازدواج کردند. اما ا یرفس

ــت يهمه ــا  زین ونیپس از انقالب، انقالب يروزها نیماجرا نبود. از نخس ــابق خود افتادند. محمدرض به جان همرزمان س

ستان الهوت شیکه خود پ یکنيمهدو ست یاز انقالب از دو  يروزیپس از پ يروزها نیبود در کتاب خاطراتش از نخ

ــه رانقالب د ــال  ازدهمی ایرفاه به روز دهم  يمدرس ــفند س ــته 1357اس ــاره کرده و نوش ــت انیبا آقا «:اش باهنر،  ،یبهش

شم سنجان یها سته یاتاق در يآبادشاه ،یمفتح، محالت ،ياخامنه یعل ،یرف ش ضاع مملکت  اناتیو از جر میبودن و او

وارد شدند  گریاز اتاق د مهیسراس يمطهر دیبود که ناگهان مرحوم شه میو ن ازدهی. ساعت حدود میکردیصحبت م

در محضر امام هستند و امام، حکم  یالهوت يبا آقا نهاینهضت، ا يوزرا نیاز ا یو بعض هاینهضت نیاالن ا"و گفتند: 

فاجعه  نیپخش شـــود و ا ویاز راد 12اند و بناســـت ســـاعت نوشـــته یالهوت يآقا يرا برا یانقالب يروهاین یفرمانده

 ” است.

سپاه  يآباد مستقر و مشغول راه اندازصادر و او در پادگان عباس یبه نام حسن الهوت ینیخم اهللاتیحال حکم آ نیا با

شک شد. با ت سداران  سالم يحزب جمهور لیپا شدش حم یا سر ار شهروند امروز  یالهوت دیآنگونه که پ به هفته نامه 

ـــده رداربرخو يانتقاد دگاهید کیاز  یالهوت يبه مرور آقا”گفته  نیا گفتینبود و م يبود. موافق حزب جمهورش

 ”است.نبوده نیکه آرمان ما در انقالب ا یبه قدرت شکل گرفته در حال دنیحزب با هدف رس

سابقش به تدر يدامنه ستان  شم یتا آن جا که حت شودیم ادیز جیاختالف نظر او با دو سنجان یبا اکبر ها به  زین یرف

شته و به ا يندهیانقالب و آ يدرباره ییهامباحثه س یدرحال بیترت نیآن دا روز به روز خود را  انیاز روحان ياریکه ب

 .شدیم ادیز جیبه تدر یحسن الهوت يکردند، فاصلهیم ترکیو مراکز قدرت نزد ینیخم اهللاتیبه آ

. حسن کنندیمنتقل م نیرا بازداشت و به زندان او یالهوت دیانقالب وح یماموران دادستان 1360چهارم آبان سال  در

به  يو الجورد پرسدیبازداشت پسرش م لیو از دل ردیگیدادستان انقالب تهران تماس م يبا اسداهللا الجورد یالهوت

 کرد.را آزاد خواهد ”دیوح“پس از چند سئوال و جواب  دهدیاو وعده م
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شم فاطمه سرش وح يدرباره یها سالها دیروابط برادر هم شهروند امروز گفتهپس از انقالب  يدر  بعد «بود: به مجله 

هم تماس داشــت و  يالجورد يو دوســت بود، با آقا کردیصــحبت م يبا رجو یهمانقدر که تلفن دیاز انقالب، وح

ست بود. با کچو سبت به برخ ییدو ست بود. البته ن روز هم  کی نهایکه ا گفتیمنتقد بود و م شدتهم به  یهم دو

 »اند.اند و پست گرفتهحاال آمدهمبارزه نکردند و 

حســن  دهند،یاش مرا به خانواده یالهوت دیوح يانقالب تهران خبر شــکســته شــدن پا یاز آن ماموران دادســتان پس

 کیبردن آنان به ســر  نیدر ح دیوح کندیادعا م يو الجورد ردیگیتماس م يجوردبا اســداهللا ال گریبار د یالهوت

 است.شکسته شیقرار، فرار کرده و پا

هجوم  یبه خانه الهوت ی، ماموران دادســتان1364چهارشــنبه،شــشــم آبان  یرفســنجان یخاطرات اکبرهاشــم تیروا به

نشــود. گفت دنبال  یحرمتیب یالهوت يگفتم با توجه به ســوابق و مبارزات آقا ياســداهللا الجورد يبه آقا«: برندیم

ـــب اطالع دادند که آقا یالهوت دیمدارك وح ـــتند. اول ش اند و احمد آقا هم تماس را به زندان برده یالهوت يهس

 يموســو نیحســدیســ ينشــد به آقا دایپ يالجورد يرا آزاد کنند. آقا شــانیا مییگرفت و ناراحت بود. قرار شــد بگو

  ».خبر ناراحت شد دنیدادستان کل انقالب گفتم و قرار شد فوراً آزاد کنند. احمدآقا گفت امام هم از شن يزیتبر

 

 

  الهوتی و آیت اهللا خمینیآیت اهللا   
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 گوید:میا اعالم مرگ آن ها زمان بازداشـــت برادر و پدرش ت يدرباره یاهللا الهوت تیپســـر ارشـــد آ یالهوت دیحم

حکم  نیبود، بازداشـــت شـــد در اداده يالجورد يکه آقا یبا حکم د،یدو روز بعد از بازداشـــت وح یالهوت يآقا«

او به ”  شدند او را بازداشت کنند. نیظن هم یخانه را دارند و اگر به کس شیماموران حق تجسس و تفت "بود کهآمده

خبر  دنیذکر کرده که پدر پس از شــن يامهشــدن نا دایرا پ یعلت بازداشــت حســن الهوت ،ینیخم داحمدینقل از ســ

خبر بازداشت  دنیبا شن ینیاهللا خم تیآ ،ینیاحمد خم دیبود و به نقل از سو خطاب به او نوشته دیبازداشت پسرش وح

 »”را بازداشت کردند. شانیغلط کردند ا”شده و گفته یعصبان یتاهللا الهو تیآ

ـــو يبا آقا ینیخم اهللاتیآ تیروا نیهم بنابر ـــو یلیاردب يموس  دایکه آنها را پ ردیگیهم تماس م يزیتبر يو موس

آن طور که  اما آزاد شــود. یالهوت يببرد که آقا غامیتا پ فرســتدیم نیبه او يموتور کیپ کی تیو در نها کندینم

سن الهوت يخانواده سدیم یوقت ینیخم اهللاتیآ کیپ گفته اند یح شده  یالهوت يکه حال آقا ندیگویبه او م ،ر بد 

است. پدر بر اثر سکته جان باخته یکه الهوت کندیادعا م ياسداهللا الجورد زیمنتقل شده و پس از آن ن مارستانیو به ب

با  يامصــاحبه یط یو عروســان خانواده الهوت یرفســنجان یدختران هاشــم ،یفاطمه و فائژه هاشــم ،یالهوت دیحم اما

شهروند امروز فاش کردند بناب شک قانونمجله  سن الهوت تیعلت مرگ آ یر گزارش پز سموم“ ،یاهللا ح سم  تیم با 

ستر خود  ،ي. ماموران اسداهللا الجورددهندینم لیاش تحوبه خانواده زیرا ن یحسن الهوت يجنازه است.بوده ”نیکنیا

 .شودیاو برگزار نم يبرا یمراسم چیو ه کنندیاو را دفن م

اسـت. در نشـده یسـال همچنان علن 29به  کیبا گذشـت نزد ،بازداشـت نیدر ح یالهوت دیکشـته شـدن وح يماجرا

سداهللا الجورد یحال سته اما به گفته دیوح يبود که پاهادعا کرد شتریپ يکه ا شم يشک چند روز پس از « یفاطمه ها

سن الهوت شت هم فوت کرده دیحبه خانه ما آمدند و گفتند و یروز دکتر عال کی یمرگ ح صله با به ست. ما بالفا ا

حســن  اهللاتیآ يپرونده بیترت نیا به »اند.را دفن کرده دیده روز اســت که وح م،یو متوجه شــد میزهرا تماس گرفت

سرش وح یالهوت سته م شهیهم يچند روز برا یط یالهوت دیو پ ستان روحان یدر حال شودیب او چون اکبر  یکه دو

شم سنجان یها ضا مهدو ،یرف سال  ینیخم اهللاتیتر از همه آو مهم ینیاحمد خم دیس ،یکن يمحمدر ستکم تا چند  د

ـــماجرا  نیپس از ا« یالهوت دیحم يگفته به .مانندیم یقبعد همچنان در مرکز قدرت با  یآقا اظهار ناراحت داحمدیس

  ».دیکشیم شانیکار به بازداشت ا دیکه نبا گفتیو م کردیو البته به انتقادات تند پدر هم اشاره م کردیم
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  یالهوت اهللاتیآ میمجلس ترح

شکل نامعلوم یساعات یالهوت اهللاتیآ شت به  شم یپس از بازدا شت. ها سنجان یدرگذ مطلع  یچگونگ يدرباره یرف

مطالعه،  یاول وقت بعد از نماز و کم«: نویسدیم 1360در خاطرات روز هفتم آبان  شیشدن از خبر فوت پدر دامادها

اند. رفته ایاند. بالفاصله تلفن زد و گفت از دنبرده قلب مارستانیبه ب شبیرا د یالهوت ياطالع داد که آقا یعفت تلفن

صحت دارد. آقا شد  ستان انقالب تهران گفت آقا يالجورد يتماس گرفتم معلوم  شته یاتهام یالهوت يداد اند، ندا

 اثریشده و معالجات ب یودند که به محض ورود به زندان دچار سکته قلببآمده دیمدارك مربوط به وح حیتوض يبرا

و  یدادستان انیکه اعالم شد کشمکشها م یالهوت اهللاتیخبر فوت آ» نظر بدهد. یقانون یاست. قرار شد پزشک مانده

ستان ییباال گرفت، تا جا یالهوت يخانواده صم یکه داد شت پ میت ش يو کریدا سم ت سپارد.  عییرا بدون مرا به خاك ب

شم س«: سدینویم 1360در خاطرات هفتم آبان  یها شتم، به  سیرئ بینا هاینیخوئ يآقا يرا به عهده هاداره جل گذا

ـــورت یالهوت يدفن آقا تیفیک يدفترم آمدم. درباره ـــد روابط عموم ییهامش ـــد. قرار ش مجلس اعالن کند.  یش

 »، موافقت نکردم ...  بدون اطالع به قبرستان ببرد خواستیم یدادستان

اعالم  میبودند در اعتراض به آنچه رخ داده، مراســـم ترحبودند و گفته یآمده ناراضـــ شیاز وضـــع پ يو يخانواده 

در داخل خانواده مســاله مهم ما بود. احمدآقا هم به منزل  یالهوت يمســاله فوت آقا«: یهاشــم يبه نوشــته کنند،ینم

... تا عصر در منزل  میبحث کرد نهیمساله جنگ و کاب يهنشست. از طرف امام ابراز تأسف کرد و دربار یآمد و مدت

ـــتراحت  ـــا احمد آقا هم آمد کردم،ماندم و اس ـــد فاتحهمیبحث کرد يچند لیدر مورد مس مرحوم  يبرا يا. قرار ش

ــانیا ي. چون خانوادهمیریبگ یالهوت ــا ش ــد یتیبه خاطر نارض ــد اعالن فاتحه کند. روابط  ان،یاز جر دیش ــر نش حاض

صادف اتومب راًیمجلس که اخ ندگانیاز نما گریو دو نفر د شانیا يبرا شورامجلس  یعموم بودند فوت کرده لیدر ت

 برگزار کرد. یمراسم

ش«: دیگویاش حاکم بود، مکه آن روزها بر خانواده ییفضا يدرباره یفائزه هاشم  د بو یجنازه مشکالت عییدر روز ت

از  ریحل شــد. غ يبابا مشــکل تا حدود يریگیشــود که با پ عییجنازه تشــ ایبدهند و  لیجنازه را تحو خواســتندیو نم

سم کفن شناو دفن و رفت مرا ستان و آ سم د امیهمان ا در وامو اق انیوآمد دو  دیالبته حم نبود يگریپس از فوت، مرا

ص اتیروح شته و دارد. او حت یخا ش یدا شرکت نکرد. یالهوت يجنازه و دفن آقا عییدر ت شم» هم   یبعدها فاطمه ها

سنجان شم ،یرف سنجان یدختر اکبر ها شم ،یالهوت اهللاتیو عروس آ یرف سنجان یاعالم کرد که ها به دختران و  یرف

ــع یعنیخود  يهاداماد ــ یالهوت دیو حم دیس ــت که براکرده هیتوص ــالح نظام درباره ياس مرگ  ينحوه يحفظ مص
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 یالهوت اهللاتیدر خاطراتش نوشته بعد از انتشار خبر درگذشت آ یرفسنجان یپدرشان سکوت کنند. آنطور که هاشم

سکته قلب شده یهرچند علت مرگ  شکاعالم  شد پز که  ينظر دهد. نظر يعلت مرگ و يدرباره یقانون یبود، قرار 

 یقانون یمن گزارش پزشک« از آن سخن گفت:  "مروزشهروند ا "نامهوگو با هفتهسال بعد در گفت 27 اهللاتیفرزند آ

  »فوت کرده بودند. نیکنیبا سم استر تیبه علت مسموم یالهوت يگزارش آقا نیرا دارم. مطابق ا

  

  

  

. 

 آیت اهللا الهوتیسمت چپ: آیت اهللا طالقانی، سمت راست: 
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 ينجف آباد دیام اهللاتیآ

 يدوره يندهیو نما مداراســتیســ ،یروحان) 1367اعدام شــانزدهم آبان  -زاده شــده 1322( يآبادنجف دیام اهللافتح

 اعدام شد. 1367بود که در سال  یاسالم ينخست مجلس شورا

ــال  دیام اهللافتح ــفهان ددر نجف 1322فرزند محمود در س ــپر دهیآباد اص ــود. پس از س  يکردن دوره يبه جهان گش

ـــد و نزد آقانجف يهیعلم يوارد حوزه ییابتدا ـــ ،يزدی: عباس اانیآباد ش ـــور، ابراه نیغالمحس ـــیر میمنص  ،یاض

به قم رفت و دروس سطح  یو بعد از مدت ناصفها يهیعلم يرا فراگرفت. سپس به حوزه يمقدمات حوزو يهادرس

ــاند؛ و به درجه انیبه پا ییو عالمه طباطبا يمنتظر ،يبروجرد ،ینیخم اتیو خارج را نزد آ ــاج يرس . چند دیتهاد رس

س تیبه خاطر حما یسال ضت  . دیگرد دیبه بندر ترکمن تبع زین یبه زندان افتاد و مدت ینیاهللا خمروح دیاز افکار و نه

سال نامه فریمنوچهر قربان کانیداو از نز سط ار بود.  نیفارلمک يدر مورد ماجرا يبه منتظر فریقربان تیشکا يو وا

  شد. یاسالم يمجلس شورا یندگینما سمت يقبل از انقالب بود. و پس از انقالب دارا یاسیس انیاو از زندان

 

  ينجف آباد دیام اهللاتیآ
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 يآبادنجف دیاهللا ام تیاعدام آ يماجرا

شم يمهد دیس اریرا در اخت نیفارلمک ياطالعات مربوط به ماجرا ،يآبادنجف دیام  يآبادنجف دیقرار داد. ام یها

ـــ ینق یرعلیاز جمله م گر،ید یبه همراه چند روحان  یمخف ییهامجلس، در دادگاه يندهینما ،يلنگرود يدخاوریس

 يمنتظر ینعلی. حسدی) محاکمه و اعدام گردییگراسعفت (همجن یبه علت به گفته آنها اعمال مناف يشهريتوسط ر

 نیعفت کردند واو را به هم یدر زندان متهم به اعمال مناف زیرا ن دیام ي: مرحوم آقاسدینویدر کتاب خاطرات خود م

ــِ  دیام يآقا ایاتهام اعدام نمودند. آ ــانیاز ا ینکه خود هم مجتهد بود و هم س ــته ش بود؟  ییکارها نیبود اهل چنگذش

شه ياز جمله افراد شانیا شر تفکرات  س يمطهر دیبودند که در ن شتند. نقل م اریب که  یمایدر همان ا کنندینقش دا

به  ها،یجانیالر انیآقا نیپدر هم ،یهاشــم آمل رزایحاج م يآقا اهللاتیدر کشــور بحثش داغ بود مرحوم آ لیمســا نیا

را گذاشـــته و  ینیبود و ســـآورده يها چاآن يمنزل برا ادمبودند. بعد خرفته ینجف یمرعشـــ اهللاتیمالقات مرحوم آ

 ترسمی. مدیباش نجایو ا دیشما هم نرو ریبود که نه خگفته شانیبه ا یبه شوخ ینجف اهللاتیبرود. مرحوم آ خواستیم

 يآبادد نجفیام آقاي من نظر به القصه …فالن عمل را انجام داد یآمل يبا آقا ینجف يآقا ندیبعداً بگو یاگر تو نباش

  شد. نیمک فارل يماجرا یهم قربان

  

 يآبادنجف دیآثار منتشر شده توسط ام

ـــ کانیاز نزد يآبادنجف دیام کتاب جاذبه و دافعه  نیو تدو میتنظ يآبادنجف دیبود. ام يمطهر یو همکاران مرتض

 نیا يدر مقدمه يمطهر یزد. مرتضـــ یآن پاورق يکرد و برا ادهیپ يمطهر یمرتضـــ يهایســـخنران يرا از رو یعل

 کتاب نوشت:

از کتاب به  یمیمتحمل شدند. ن يآبادنجف دیام يرا فاضل بلند قدر جناب آقا هایسخنران لیاصالح و تکم زحمت

 میاند. ناصالح فرموده اناًیضبط صوت، از نو به قلم خود نوشته و اح يله است که پس از استخراج از نوارهاقلم معظم

  است. نجانبیخود ا یلفظ ریآن تقر گرید

شه ينجف آباد یصالح گریاز آثار د ست که  دیجاو دیکتاب  که  ریچند دهه اخ يهاکتاب نیتراز پربازتاب یکیا

ضاد يهابود، پژواك رانیا ینیدر مجامع د شه خت،یبرانگ يمتفاوت و مت شد و  دیجاو دیکتاب  شر  در دهه چهل منت

     است. زیانگچنان بحثهم ،تاکنون
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 يمنتظر ارانیاز  ،شرع اصفهان یقاض ينجف آباد دیام

کتب  سندگانیاز نو يآبادبود. نجف يمنتظر يآقا ارانیاز  ينجف آباد دیبا تخلص ام ينجف آباد یصالح اهللا آیت

 .کرد ریجمع وخم یاسالم يکتابش را جمهور نیاوست. ا ينوشته دیجاو دیچهل بود. کتاب شه يدر دهه یانقالب

سان سازمانده ریتاث ان شاگر ه،یفق تیاز حکومت وال گانیرونالد ر تیوحما نیمک فارل انیبود. در جر یگذار و  ياف

شک تاو و هیفق تیاز حکومت وال گانیرونالد ر تیکردند. حما سال مو سالم يهایدکیوار از  یفانتوم به حکومت ا

سرا قیطر سالها لییا شم يجنگ، او به همراه مهد يدر  شم يوهاد یها موفق  ،يمنتظر يبرادر داماد وداماد آقا  یها

ــدند که خبر ورود مک فارل ــرق االوســط"را در  کایجمهور آمر سیرئ ،گانیرونالد ر يندهینما نیش  روتیدر ب "ش

شر کند. ام سته ينجف آباد دیمنت سازمانده يانقش برج ضا ینیسالم مخالف خم انیسپاه یدر  سن ر دزد و  ییو مح

شتند که از همان  یباق نیمثل عمادالد یارانیموتلفه داشت. آنها  اتیق دوست دالل هیآدمکش و رف يصفو میرح دا

سپاه پاسداران قم استعفا دادند و خودشان را از فساد وکشتار سپاه  يدئولوژیا یاسیآموزش س تیاز مسوول 1360سال 

  جدا کردند.  یحکومت

شد که مقلد منتظر لیدل نیبه ا ينجف آباد دیام شته  بود. او  يمحمد منتظر کیواز همکاران نزد ینیخم نهبود و يک

ــو حزب جمهور یدر حال ادیز يهالهیرا با ح ــالم يکه عض ــط کاله یاس ــوول ینبود، توس و روابط  يادار تیکه مس

پنج بار به  یکشاندند. کاله یاسالم يبودند، به جلسه حزب جمهورداده یاسالم يرا به او در حزب جمهور یعموم

جلســـه  نیدر خواســـت کرده وخواهش کرده حتمن در ا یبهشـــت يبود خود آقابود وگفتهزده گزن يمحمد منتظر

ضور  سه نی. ادیابیح ست که دفتر حزب جمهور ياهمان جل سالم يا سناد داخل یا شد. وطبق ا سالم  یمنفجر  بخش 

کار را  نیا گرید يااند، شــبکهانفجار نداشــته نیدر ا ینقشــ نیوجه ســازمان مجاهد چیســپاه ودولت معلوم شــد به ه

مقامات را  نیوباهنر را منفجر کردند وا ییرجا يجمهور اســتیدفتر ر يریکه توســط کشــم ياکردند، همان شــبکه

متاسـفانه  ی. ولکنندیاشـاره م یرفسـنجان یزودتر قبل از انفجار هاشـم قهیرابطه همه به خروج پنج دق نیکشـتند. در ا

سرکوب يافتاد وبرا دهیچیپ يهاشبکه نیدر دام ا نیسازمان مجاهد شتارها و شان در مقابل ک  يهااعالم قدرت خود

اند. از دو کشــتارها را انجام داده نیاعالم کردند که آنها ا ،یاســیســ ياحزاب وگروهها هیبر عل هیقف تیحکومت وال

  اند. شده دهیدر آلمان د يریوکشم یاست، دال بر آنکه کالهآمده ياخبار شیسال پ

 يمهد. عالوه بر او دادیانتشـــار م ،يمانده از محمد منتظر یمطالب را با کمک شـــبکه باق نیا مامت يآبادنجف دیام

شا انیهم در جر گریشش نفر دو  یهاشم اعدام  ینیواحمد خم یومالقاتش با رفسنجان رانیبه ا نیسفر مک فارل ياف
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ــدند که تا کنون حکومت وال ــا هیفق تیش ــت. در وکرده يریها جلوگاعدام نیا اتیواقع ياز افش  نیچن ایپد یکیاس

شته سال  دیاهللا امفتح خیش"اند: نو س يهجر 1322فرزند محمود در صفهان ددر نجف یشم شود.  دهیآباد ا به جهان گ

سپر شد و نزد آقانجف يهیعلم يوارد حوزه ییکردن دوره ابتدا يپس از  شانیآباد  س ،يزدیعباس ا خی:   نیغالمح

به قم رفت و دروس  یاصـفهان و بعد از مدت يهیرا فرا گرفت. سـپس به حوزه علم اتمقدم یاضـیر میمنصـور، ابراه

. چند دیرســـاند؛ و به درجه اجتهاد رســـ انیبه پا ییو عالمه طباطبا يمنتظر ،يبروجرد ،ینیســـطح و خارج را نزد خم

   .دیگرد دیبندر ترکمن تبع به زین یبه زندان افتاد و مدت ینیخم اهللاتیاز افکار و نهضت آ تیبه خاطر حما یسال

شکا فریمنوچهر قربان کانیاز نزد او سال نامه  سط ار بود. او  نیفارلمک يدر مورد ماجرا يبه منتظر فریقربان تیو وا

سیس انیاز زندان شورا یندگینما يهاسمت يقبل از انقالب بود. و پس از انقالب دارا یا سالم يمجلس  ض یا  یو قا

شد. و صفهان  ست. و يمنتظر اهللاتیخواهرزاده آ يشرع ا ض یانقالب مدت لیدر اوا يا دادگاه بود اما به حکم  یقا

 .دیبرکنار گرد 1358ماه  يدر د ینیاهللا خمروح

س تیآ س دیاهللا  صفهان و یخادم نیح شرع ا شاورز نیزم تیرا در باب مالک دگاهشیآنکه د لیرا بدل يحاکم   يک

صاحبه با روزنامه بامداد ب کی یکه ط شرع مشده انیم ستیبود خالف  بود. با باال گرفتن اختالفات کرده ریتکف ،دان

توســط  ينجف آباد دیام يکرده و با برکنار تركدر اعتراض اصــفهان را  یخادم ،ينجف آباد دیو ام یخادم انیم

را به کار  تیبود ومالک یضــد فئودال یدگاهید يآبادنجف دیام دگاهیبه اصــفهان بازگشــت. د ینیروح اهللا خم دیســ

صر م سناد تدونه به  کردیوتالش منح او که از  هیها ومالکان بر علرا خان یخادم اهللاتیشده حاکمان و مالکان. آ نیا

 يآبادنجف دیام یستادگیا هیخودشان هم مالک بودند وبر پا بودند.کرده کیتحر کردیو دهقانان دفاع م انکشاورز

بودن  ســـتیبودند واتهام کموناو موضـــع گرفته هیبر عل کردندیکار م نیزم يکه رو یکســـان تیاز مالک تیدر حما

بود وکشاورزان کردهولوکان غاصبا ) استفاده راعاز متن الزرع وللز ينجف آباد دیبودن هم به او زدند. (ام یواشتراک

  .بوددر دست خودشان دعوت کرده هانیودهقانان را به حفظ زم
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 نیسـنگ يمبارزه نیا ریبودند. و تمام کشـور درگاز فئودال مطرح شـده ییبند ج، بند دال رها يهاکه بحث یدر زمان

شده یطبقات ستانها  شهر ستاها و ضعدر رو صاحب فتوا برا تیآ کیاو به عنوان  يریگبود، مو ها مالکان وخان ياهللا 

ض نیسنگ یلیخ سپس هم به او و هم به  نیمک فارل ایکنترا  رانیا يهپروند يهیبود. آنها انتقام خود را در ق گرفتند و

سپس آنها را مخف يشهريکه جزو همکاران عدالت خواه او بودند اتهامات در حد خود ر یکسان شکنجه  انهیزدند، 

 .بود یورفسنجان ینیبا خم گانیرونالد ر يهمکار يکشتار آنها ، افشا لیدل نیتریواعدام کردند. اصل

شرافیبه نام م يفرد پرونده شاز فعا یرا سا یالن ارت ستگان به حکومت  ست اول کودتا قبو واب مرداد  28 يو فعاالن د

 ینیدر برابر خم يآبادنجف دیبود باعث شـد که امهدقرار دا ینیخم يهیخودش را تحت الحما 1357که بعد از سـال 

  شد. از مقام حاکم شرع اصفهان ینیاو توسط خم يباعث برکنار دهیچیفرد پ نیاعدام ا ستد،یبا

  

  

  آباديامید نجف
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   يآبادنجف یصالحبه قلم  دیجاو دیشهکتاب 

ــه" ــ امیق  يدرباره یکتاب "دیجاو دیش ــالحنیامام حس ــورا اثر نعمت اهللا ص ــت. ا يآبادنجف ی(ع) و واقعه عاش  نیاس

غالب  ریکه تفس یاست. در حال(ع) به دست دادهنیامام حس امیعلت ق يغالب درباره ریمتفاوت از تفس يریکتاب تفس

است که امام شده یمدع دیجاو دیدر شه يآبادنجف یحبوده، صال یطلبشهادت دالشهدا،یس امیق يزهیانگ يدرباره

 شانیمقصود حاصل نشد و ا نیا یلیبه دال یکرد، ول امیحکومت ق لی(ع) نه به قصد شهادت بلکه به قصد تشکنیحس

  .دیبه شهادت رس

س امیقمعتقد بود در باب  ينجف آباد یصالح  سنت  یبرخ دگاهیوجود دارد: د یافراط دگاهی(ع) دو دنیامام ح اهل 

ـــ امیکه طبق آن ق ـــنجنیامام حس ـــبات خود به دهی(ع) نارس و نس از  ياعده دگاهیبود. دخطا رفتهبود و امام در محاس

سبات را امیکه بنابر آن ق یعیش سندگانینو ست به  یبیغ یاز فرمان يروینبود بلکه او به پ ییو عقال جیامام تابع محا د

ــ نیاز ا کیچیزد. ه امیق ــ ژهیبه و ر،یدو تفس ــالح ریتفس ــ نینبود و او در ا یدوم مورد قبول ص  لیبا تحل دیکتاب کوش

با طرح  يآبادینجف یارائه کند. صالح يگرینظر د ج،یمفروضات را یو خدشه وارد ساختن به برخ یخینصوص تار

 نیبود و در افراهم شده یحکومت اسالم لیتشک يبرا يبستر ه،یکه پس از مرگ معاو رسدیم جهینت نیبه ا یدماتمق

س سئول نیهنگام امام ح ساس م ست که برا يشتریب تیاح سالم اقدام کند و با  يکرد و بر خود الزم دان زنده کردن ا

ــک ــع موجود را تغ رومند،ین یحکومت لیتش ــالم و م رییوض ــلماناندهد و اس ــتمگر س ــهیان برهاند. اندرا از چنگال س  ش

 يدر مرحله حکومت، لی: نخست تشککردیسه هدف را دنبال م نیآن است که امام حس دیجاو دیکتاب شه يمحور

ست در پ يصلح و در درجه يدوم برقرار شهادت بود. امام نخ آمد و چون حکومت بر یسوم حفظ عزت و تحمل 

وصف امام خود  نیو تن به شهادت داد. با ا رفتینپذاوضاع دگرگون شد، خواستار صلح گشت و سرانجام ذلت را 

شته يبرا سالم بودند که فرزند پ نینکرد بلکه ا یتیفعال گونهچیشدن هک ضد ا شتند و چن غمبریعمال حکومت   نیرا ک

 را بر جهان اسالم وارد ساختند. یخسارت بزرگ

ــالح ــدن در راه  نیکتاب بر ا نیدر ا يآباد ینجف یص ــته ش ــت که کش ــتیخدا مطلوب خدا نباور اس بلکه آن چه  س

سته، دفاع از د است که  يقهر یحالت انفعال کیاست نه کشته شدن. از نظر او شهادت  نیمطلوب است و خدا خوا

و  يدار تیتو مسئول دیو خدا به او گو ردیامر خدا به شهادت تعلق گ ستیممکن ن نیاو بنا بر ستیمجاهد ن اریدر اخت

 یشهادت مرگ نیهدف نرسد و بنابرا نیاست اما ممکن است به ا يروزیهدف مجاهد پ. يشو دیکه شه یمأمور هست

   .شودیم لیتحم دیاست که بر شه
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شار کتاب شه سال دیجاو دیانت ستاد          به دنبال داشت ياها نقدها و اعتراضات گستردهدر آن  از نوزده  ي. رضا ا

  . بردینام م دیجاو دیکتاب و رساله در نقد کتاب شه

صالح شار بر مقدمه یعالوه بر  شک تیآ هیجو چنان عل ،بودوارد  زینکتاب  سانینوف شنج  ینیاهللا م  یبود که زنشدهمت

ــهدر بازار به طرف او آب دهان انداخته ــار م ياهللا منتظر تیبه آ يابود، در جلس ــه با نیکه در هم آورندیفش  دیجلس

کلمه  کی دیدارد، اگر دســـتم را هم قطع کن یربط چهبه شـــما «بود گفته يمنتظر ســـدیکتاب بنو نیا هیعل يانوشـــته

بسم اهللا  یکاغذ حت ياگر رو یجو فعل نیمواظب باش در ا«بود گفته يهم به منتظر يمطهر یمرتض». نخواهم نوشت

  و هم جبهه او ضرر دارد. ینیاهللا خم تیآ يهم برا یسیبنو

  

 

  يآبادنجف یاثر صالح د،یجاو دیکتاب شه

   



121 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 نیمک فارل يماجرا 

 يبود، روز نیمک فارل انیجر يکه مصادف با افشا یی: در همان روزهاسدینویدر خاطرات خود م يمنتظر ینعلیحس

ص يآبادنجف دیام يآقا شخ ست بودم و او آن  فرینام منوچهر قربانبه ینزد من آمد و گفت: من قبل از انقالب با دو

سلحه کردیبه من کمک م یتوجه بلقا مبالغ …و یو حکومت اسالم لهیرالوسیچاپ تحر يزمان برا . حال او دالل ا

. کاســتیاز آمر رانیموشــک تاو توســط ا دیوآمد دارد و او واســطه خررفت زین سیو انگل کایشــده و با مقامات آمر

 یو مطالب شــنومیم يرهبر يندهیآ يدرباره یمطالب نجایمن در ا دیگویم فریقربان يدر ادامه گفت: آقا دیمرحوم ام

شم رانیا یاعزام ئتیه نیب سنجان یاز طرف ها ستیبه ر یرف سف يبرادرزاده ایفرزند  ا شاور رونالد  دیاو با کاخ  و م

و  ســمیصــدور ترور هاییکایبه قول آمر ای. از جمله درمورد صــدور انقالب شــودیدر چند محور رد و بدل م گانیر

 نی. درایلبنان يهاگروگان يآزاد نیو همچن ينظام و رهبر يندهیآ نیتضـــم زیکشـــورها و ن ریدر ســـا رانیدخالت ا

 رد.را فراهم آوَ هاییکایآمر تیکرده رضا یدر همه موارد سع یرانیا ئتیمذاکرات ه

ـــدینویم نیدر خاطرات خود همچن يمنتظر ـــلحه روابط مخف دیخر يبرا انی: آقاس برقرار  هاییکایبا آمر ياانهیاس

ــاور رئ نیبودند و مک فارلکرده ــپورت جعل انهیطور مخفو همکاران او به کایآمر جمهورسیمش ــور  یو پاس وارد کش

سپس با نامه سئله بر نیا فریمنوچهر قربان يآقا يهاشدند.  شد. آقا يام خود به  يهانامه یفتوکپ فریقربان يما برمال 

ما مطرح شد. البته  تیدر ب نیمک فارل انیمن فرستاد و طبعاً جر يبرا يآبادنجف دیام يآقا لهیوسکنگرلو را به يآقا

بود و رسانده لشراعاز دوستانش به ا یکیتوسط  يدمهدیرا ظاهراً س فریقربان يهاو نامه امدهیرا ند فریمن اصالً قربان

خود بفهمانند که ما با طرفداران صدور انقالب (به  ییکایآمر يهابه طرف خواستندیم لیمسا نیکردن ابا عَلَم انیآقا

شاکنندگان آن برخورد کرده نی) و با مخالفان اسمیترور هاییکایقول آمر سمیامذاکرات و اف از  ياری. در آن زمان ب

  داشت. تیموضوع حکا نیاز هم آمدیما م لمنز هکه ب ییهاتلکس

ـــی(به انگل کُنترا–رانیا يماجرا  زین تیگ رانیا يو ماجرا نیفارلمک ي) که به ماجراIran Contra affair: یس

ست،  سوا کیمعروف ا سیس ییر ست که در ا یا  29( 1987مارس  4تا  1985اوت  ستمیاز ب کایمتحده آمر االتیا

رخ داد.  گانیرونالد ر يجمهور اســتیردوم  يدر دوره م،یو ن ســالکیمدت به) 1365اســفند  13 – 1364مرداد 

 یرســـانبود، کمک یحاتیکه در محاصـــره تســـل ران،یبه ا حاتیبا فروش تســـل انه،یطور مخفبه گانیمقامات دولت ر

ــ نیبودند که بد دواریکردند. آنان ام ــم ییکایآمر يهاگروگان يآزاد لهیوس ــ نیرا تض ــورش  يکنتراها انیکرده و ش
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کنگره  يبولند، از سو حهیبر اساس ال کایدولت آمر يکنتراها از سو يبودجه نی. تأمکنندبودجه  نیرا تأم کاراگوئهین

 بود.ممنوع اعالم شده

هم  رانیآن در ا يبود و افشـا گانیرونالد ر يجمهور اسـتیدوران ر یبحران داخل نیترکنترا بزرگ-رانیا ییرسـوا

 ریکه در لبنان اسـ ییکایهفت گروگان آمر يبه منظور آزادسـاز یاتیبا عمل ییرسـوا نیگذاشـت. ا یقابل توجه ریتأث

شد. ا هیعماد مغن شبه نظام نیبودند، آغاز  سالمکه  ییوندهایپ یگروه  سداران انقالب ا سپاه پا شت یبا   يزیربرنامه دا

 حاتیتســل يانبارها کایارســال کنند، و آنگاه آمر رانیرا به ا یحاتیتســل ل،یاســرائ يســالحها يبود که از انبارهاشــده

هر چه  دادندیقول م دیبا یرانیا کنندگانافتیکند. در افتیدر لیکرده و وجه آن را از اســرائ نیرا از نو تأم لیاســرائ

شد را برادر توان ساز يشان با سرگرد ال ییکایآمر يهاگروگان يآزاد شورا 6نورث وریانجام دهند.   یمل تیامن ياز 

حاصل از فروش  دیاز عوا یکرد، که بنا بر آن بخش هیدر نقشه تعب یاصالحات 1985در اواخر  کایآمر يمتحده االتیا

 .شدیم تیهدا کاراگوئهیهمان کنتراها، در ن ای ستا،ینیساند یمل بخشيمخالف جبهه آزاد يبودجه نیتأم يسالح برا

صوص ا انیاز حام گانیرونالد ر جمهورسیکه رئ نیا با شواهد در خ صله از  تِیاکه هد نیجنبش کنترا بود،  پول حا

 او بوده مورد مناقشه است.. يبه کنتراها با اجازه رانیفروش سالح به ا

 ینتقال احتمالاز ا گانیکه ر دهندی، نشــان م1985در هفتم دســامبر  نبرگریکاســپار وا سینودســت يهاادداشــتی

در آن کشور  »روانهیم«ناصر عتاو به  71-امیجیهاوك و ب 23-اميآام يهافروش موشک زیو ن ران،یها با اگروگان

 است.مطلع بوده

 یبودن باشـــد ول یرقانونیاتهامات غ يپاســـخگو توانســـتیاو م« اســـت:گفته گانینوشـــت که ر نبرگریوا کاســـپار

ستینم سخ نیبه ا توان صت آزاد کردن گروگان يقو و بزرگ گانیر ،جمهورسیدهد که رئ یاتهام پا ها گذر از فر

ــتکرده ــا» اس ــل يپس از افش ــد و گفت که انتقال  یمل ونیزیدر تلو گانی، ر1986در نوامبر  حاتیفروش تس ظاهر ش

نابود  یدر پ قاتیاســت. تحقداد و ســتد نکرده حاتیها تســلمتحده در قبال گروگان االتیا یرخ داده، ول حاتیتســل

به محققان کند شــد. در  گانیدولت ر ياز ســو ییرســوا نیاز اســناد در خصــوص ا یگندادن حجم بزرشــدن و ارائه

به تل گانیر 1987چهارم مارس  ـــئول یمل ونیزیودر خطاب  مات يکامل همه تیمس قدا که از آن مطلع نبوده را  یا

شا«و اعتراف کرد  رفتیپذ ستراتژ یشیآنچه به عنوان گ سلحه در  رانیا اب کیا شد، در هنگام اجرا، به تبادل ا شروع 

                                                           
6 Oliver North 



123 A V A Y E B U F . C O M | 

 

را ممنوع  کاراگوئهین انیبه شــورشــ یدر آن زمان کمک مال کایآمر يکنگره »ها رو به زوال گذاشــت.قبال گروگان

 بود.کرده

ـــلحه، با نامه فریماجرا را منوچهر قربان نیا کا،یماه بعد از آمر کی ران،یا در از  يآبادنجف دیاهللا امبه فتح يادالل اس

بودند او را از معامالت کنار بگذارند). تالش کرده رانیو دولت ا هاییکایقائم مقام اطالع داد (چون آمر انیاطراف

ـــد، گفته يرهبر مقامئمقا يمنتظر تیدر ب بارنیاول يپس برا ـــودیممطرح ش ـــ ش ـــم يمهد دیس ـــئول نهاد  یهاش مس

ــپاه که از نزد بخشيآزاد يهانهضــت ماجرا را فاش کرد.  نیروزنامه الشــراع لبنان ا لهیبود، به وســ ينتظرم کانیس

ــ نیفارلمک يماجرا ــفحات  يمنتظر ینعلیدر خاطرات حس فر به یمنوچهر قربان يهانامه نیو همچن 607و  587در ص

 ياســت. ماجرامفصــل آمده يمنتظر ینعلیخاطرات حســ 131و  130 يهاوســتیمحســن کنگرلو به همراه ســند در پ

  لقب گرفت. کایآمر یاسیس ییرسوا نیتربزرگ ،تیواترگ ییبعد از رسوا کنترا–رانیا

  

 کایو آمر رانیا یالتیمعامالت تسح يشرح واقعه

شــت. دا ازین یجنگ و اقتصــاد به کمک خارج يجنگ با عراق بود برا ریدرگ ،يالدیدر اواســط دهه هشــتاد م رانیا

به  رانیا ازین نیبود و ا ییکایمســـلح به اســـلحه آمر ياطور گســـتردهبه 1357از انقالب  شیدر پ رانیعالوه ارتش ابه

ـــفارت ا يریگگروگاناما پس از بحران  کرد،یرا دو چندان م ییکایآمر زاتیتجه در  کایمتحده آمر االتیدر س

قت آمر جمهورسیکارتر رئ یمیتهران، ج ـــل میرا مورد تحر رانیا کا،یو  هیاز ژانو نیبود. همچنقرار داده یحاتیتس

از  هامیمشــمول تحر زین قیطر نیبود که از ااضــافه کرده ســمیترور یدولت انیرا به فهرســت حام رانیا کای، آمر1984

ستانج آمر اتی، تحت عمل1983از بهار  نی. همچنشدیو متحدانش واقع م کایآمر یحاتیسلت تحریم جمله تالش  کایا

 نیبود. در اشــروع کرده رانیمتحدش به امتناع از فروش اســلحه به ا يقانع کردن کشــورها يبرا یعیوســ کیپلماتید

ـــ با آمر رانیا یحکومت يروهایاز ن یزمان بخش ـــ لیتما کایبه بهبود روابط  ـــوتندداش  گانیرونالد ر گرید ي. از س

ـــت تا با کمک ا دیام کا،یوقت آمر جمهورسیرئ در  نیدر لبنان را آزاد کند. همچن ییکایآمر يهاگروگان رانیداش

شت که  میب کایزمان آمر نیا شورو فیضع رانیا کیدا ستور  گانیر 1986 هی. در ژانوفتدیب یستیکمون يبه دامان  د

سرائ قیو از طر شوددهیاز وزارت دفاع خر ایداد تا چهار هزار موشک تاو توسط سازمان س شود. فروخته رانیبه ا لیا

ــاور پ نیرابرت مک فارل گان،یزمان ر نیدر ا ــیمش ــدن ب کینزد يرا برا یمل تیامن نیش ــتریش و مذاکره به  رانیبه ا ش
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روابط تا ماه نوامبر ادامه داشت  نیفرستاد. ا رانیو طرفدارانش به ا یرفسنجان یاز جمله هاشم رانیا روانهیم يهاجناح

 فاش شد. یروزنامه لبنان کیروابط توسط  نیکه ا یتا زمان

بود،  کاراگوئهیکه در حال پرواز برفراز ن ییکایآمر یمیقد يبار يمایهواپ کی) 1365مهر  13( 1986اکتبر  5 در

) تنها بازمانده Eugene Hasenfus: یسی(به انگل زنفاسیه نیوجیسقوط کرد.  ییموشک ضدهوا کیتوسط 

ستگ نیا سارت درآمد. بعد از اطالع از د س ،يریحادثه بود که به ا صم ایسازمان  سر میت وارد عمل  ترعیگرفت هرچه 

و  زیدر تجه کایاز نقش آمر یونیزیتلو يهانیبا حضور در پشت دورب زنفاسیبعد ه یرا بازگرداند. اما مدت يشود و و

 تیامن یمل ينورث، عضــو شــورا وریبه اول یخبر در حال نی(کنترا) پرده برداشــت. ا کاراگوئهین انیپروراندن شــورشــ

 گریعضــو د ن،یفارلدر اروپا بود. رابرت مک رانیا ندگانیاکره با نمادر حال مذ يکه و دیرســ کایمرمتحده آ االتیا

و  دیدست کش یرانیمذاکرات با طرف ا يخبر از ادامه نیبعد از اطالع از ا کا،یمتحده آمر االتیا تیامن یمل يشورا

 بازگشت. نگتنیبه واش

ــاً در آمر نیا ــوص ــور خص ــد با وجود آنکه کنگره یزمان کایخبر در هر دو کش ــخص ش  یمال نیتأم کایآمر يکه مش

به  یکمک مال يبرا رانیاز پول معامالت اسلحه در ا گانیبود، دولت ررا ممنوع کرده کاراگوئهیکنترا در ن انیشورش

ش نیا ستفاده م انیشور ست،کردهیا شم عموم ا س تایتر شد. یباعث خ ) هم، در کتاب اكیسازمان نا سی(رئ یپار

است نوشته یلی(دالل اسلحه) و اسرائ فریمنوچهر قربان ،ی(حسن روحان یرانیمالقات مقامات ا دییدر تأ» اتحاد خائنانه«

  کردند. يداریموشک ضدتانک تاو خر ها،ییکایاز آمر هایرانیا ها،یلیاسرائ يگریانجیکه با م

  

 رانیا-کایآمر یاز معامالت پنهان رانیا یاسالم يجمهور تیروا

ــو گروه عماد مغن یکه دو لبنان TWA 847پرواز  يماجرا یدر ط 1985ژوئن  چهاردهم  ییماربایاقدام به هواپ هیعض

ــم يگریانجیبا م ند،ینشــ نیبر زم روتینمودند و خلبان را مجبور کردند در فرودگاه ب ــنجان یاکبر هاش  یدر ط یرفس

 رانیبه نفوذ ا گانیمسئله موجب توجه رونالد ر نی. ادندها را آزاد کرگروگان رهایو لبنان، گروگانگ هیسفرش به سور

ــدد برآمد مدت هیدر اقدامات گروه عماد مغن ــد و درص ــفارت  یبرخ شیحل بحران ربا يبعد برا یلبنان ش کارکنان س

ـــا روتیدر ب کایآمر ـــط اعض ـــود ببرد. در هم رانیمجدداً از کمک ا ه،یگروه عماد مغن يتوس ـــتا آمر نیس با  کایراس

 تماس برقرار کرد. زین ینیاحمد خم دیو پاکستان با س ژاپن يواسطه
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از  یکیمحســن کنگرلو  يبا آقا فریاالصــل بنام منوچهر قربان یرانیا یالمللنیدالل اســلحه ب کی نیارتباط ب قیطر از

ست سلحه ب-گروگان یمقدمات معامالت پنهان يریوزمعاونان نخ مرحله  نیو در چند شودیم ایمه کایو آمر رانیا نیا

ـــو زیآمفقیتمو ینظام اتیچند عمل يپس از اجرا نی. همچنگرددیماهها انجام م در خالل  ینرایرزمندگان ا ياز س

ساز 1364تا  1361 يهاسال س يکه از آزاد شت،  صرف فاو ادامه دا شد و تا ت شهر آغاز  ستیخرم سبت به  مدارانا ن

 لیرا به دل تیوک زین رانی. ادندید رانیشدند و ادامه روند جنگ را به نفع ا مناكیب رانیشکست عراق توسط ارتش ا

 يســران کشــورها کرد و موجب ترس دیتهد عراق قرارداد اریتدر اخ یموشــک گاهیبه عنوان پارا  انیبوب رهیجز اینکه

او به منطقه فجورج بوشِ پدر را ســه ماه پس از تصــرف  گان،یبود که رونالد ر يرو نیفارس شــد. از ا جیخل هیحاشــ

و اعراب به  کایرمذاکرات بود که آم انیعرب منطقه مالقات کند. پس از پا يفرســتاد تا با ســران کشــورها انهیخاورم

ــ جهینت نیا ــ تیکه ادامه حما دندیرس ــدام حس ــت که او بهتر آن  کندیدر جنگ نم يو يروزیبه پ یکمک نیاز ص س

ـــانیا ـــالحه با ااقد ش ـــتریو از نفوذ ب ندینما رانیام به مص  يمذاکرات برا نیبرابنا .ندینما يریدر منطقه جلوگ رانیا ش

ـــتور کار معا انهیکار آوردن جناح م يو رو ینیبعد از روح اهللا خم رانیحکومت ا يندهیآ  یمالت پنهانرو در دس

  قرار گرفت. رانیا-کایآمر

سالیبعد از کمتر از  ) 1365چهارم خرداد ( 1986مه  پنجموستیب خیدر تار یئتیه کا،یو آمر رانیا یمعامالت پنهان ک

س لگریتحل نیفارلمک نورث، رابرت وریجهت مذاکرات وارد تهران شدند که عبارت بودند از: ال و مشاور  ایسازمان 

ـــورا 7ویکِجورج  کا،یمتحده آمر االتیا جمهورسیرئ یمل تیامن ـــئول  چریهوارد ت ،یمل تیامن ياز مقامات ش (مس

 کیبا خود  ئتیه نی. الیاســرائ تیامن سیاز مأموران ســرو یکی ر،ین رامی) و امکاراگوئهین انیپول به شــورشــ لیتحو

به  ویبا نظر جورج کِ یشکالت کیبه همراه داشت. ک کیک کیو  گانیامضاشده توسط ر لیانج کیاسلحه کلت و 

 یهاشم يهاباشد. بر اساس گفته کایو آمر رانیدر روابط ا شیاز گشا یبود تا سمبلشدهپخته ویآودر تل و دیشکل کل

شـــدند. در بدو ورود به  رانیحمل ســـالح وارد ا يمایهواپ کیبا  يرلندیو همراهانش با نام ا نیفارلمک یرفســـنجان

ضا ران،یا ست رراًروز مک 5شدند. در مدت هتل برده کیبه  ئتیه نیا ياع بر  یمبن نیفارلرابرت مک يهابه درخوا

سئوالن رده یکیمالقات با  سخ منف رانیا يباالاز م ضا یرانی. مأموران اشدیمداده یپا  کردندیم دیرا تهد ئتیه ياع

صورت شه یدر  صل يکه هدف و نق ضور غ یا شرح ندهند، هو رانیدر ا رمنتظرهیح سانه شانتیرا   یجمع يهادر ر

شد. در ا نیشد. بعد از آن اول دخواه یمعرف ساعت انجام  س نیدور مذاکرات به مدت دو  سه مقامات  سیجل  رانیا یا

ضر نبودند و تنها فرماندهان سداران ه یحا سپاه پا شک یرانیا ئتیاز  ترك  لی. دور دوم مذاکرات به دلدادندیم لیرا ت

                                                           
7 George W. Cave 
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ــط مک ــه توس ــاعتمیتنها ن نیفارلجلس ــانه مااقد نیا يکرد، و دایادامه پ س مقامات  یتوجهیاعتراض به ب يرا به نش

ضور و یرانیا سبت به ح ضور مک رانیدر ا ين سوم بدون ح ضور چند د نیفارلانجام داد. دور  و  یرانیا پلماتیو با ح

دور ششم  انیانجام شد. در پا نیطرف نیب یبه مدت شش ساعت انجام شد. در دور سوم، چهارم و پنجم توافقات نسب

ـــت به  دند،یدیمذاکرات را مورد قبول نم يجهیکه نت لیدل نیبه ا ییکایئت آمریمذاکرات، ه ـــت بازگش درخواس

و  افتیگذرنامه خود را در) 1365دور هفتم مذاکرات (هفدهم خرداد  انیگروه در پا نیرا مطرح نمودند. ا کایآمر

 را ترك کردند. رانیا

با  یروحان یوقت«با عنوان  یدر گزارشــ یســیفارن پال کایبا آمر رانیدر مذاکرات معامله اســلحه ا یحســن روحان نقش

سن روحان» کرد دارینورث د وریاول شت: ح س ینو شد  شاور ار ستیم  یو هفتم م ستیب ران،یدولت وقت ا یخارج ا

سف یاتیبا ه 1986 ش لتونیآخر هتل ه يدر طبقه دیاز مقامات کاخ  سطه  یبود تا پنهانشده و آمده نیدر تهران همن وا

درمورد نقش  یاســت و مدارك کمو محرمانه بوده یمذاکرات کامال مخف نیا اتیشــود. جزئ هاییکایبا آمر یتوافق

 رانیمذاکرات ا اتیجزئ حیبا تشر هینشر نیا .شودیبه آن اشاره م زین "مستند قمار"وجود دارد که در  یحسن روحان

  است.ماجرا داشته نیدر ا يمحور ینقش یادعا کرده که حسن روحان یلیبا جنگ تحم زمانهم کایو آمر

  

 رانیارسال شده به ا يهامحموله

 وریشهر 24سپتامبر ( 15ارسال شد. در  رانیبه ا) 1364مرداد  15( 1985تاو در ششم اوت  يهامحموله موشک نیاول

شامل توپ نی، دوم)1365 سنگ شرفتهیفوق پ يهامحموله که  س يمتریلیم 155و دوربرد  نیو  و لوله بلند با  قیدق اریب

ساخM198 Towed howitzer 155mmپوش (شعله رد  يبرا رانیدر ارتش ا یبود ول کایآمر ت) که البته 

ــیاتر يهاگم کردن به توپ ــدند. ا یش  لیتحو رانیو از بندرعباس به حکومت ا یآب قیها از طرمحموله نیمعروف ش

آزاد  1365 وریشــهر 24در لبنان، در  ییکای)، گروگان آمرBenjamin Weir: یســی(به انگل ریو نیامیشــد. بنداده

شد. رونالد ر 1365آبان  ازدهمی خیدر تار زینگروگان  نیدوم .دیگرد ش گانیآزاد  ساعت با تلفن به  پرز،  مونیهمان 

ابراز داشــت. ســه نفر  رانیبه ا حاتیدر انتقال تســل لیاســرائ يســازمراتب تشــکر دولت متبوعش را به خاطر هماهنگ

شـدند که در به گروگان گرفته روتیمهر آن سـال در ب 21 زیو ن وریشـهر 21و  18در  يگرید يدر ماجراها زین گرید

ها مدت يبرا گریآزاد شـــد، اما دو تن د عاًیموارد هم گروگان نخســـت ســـر نینبودند. در ا یمذاکرات پنهان انیجر

 گروگان بودند.
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معامالت اســلحه،  یاســت که در طشــده یمدع یلیاز دالالن اســلحه اســرائ یکی، נחום מנבר): يمانبار (به عبر ناهم

 افتیرا در برابر در ییایمیمواد شــ نیا رانیاســت؛ احتماالً اکرده افتیدر زیگاز اعصــاب و گاز خردل ن يمقدار رانیا

بوده  رانیشده به ااز اقالم فروخته یکی زیهاوك ن ییهوااست. موشک ضدمعامله کرده يبا و یبیل یقذاف يهاموشک

 گرفت. لیتحو کایآمر ییهوا يرویها را از نآن فریکه آدولف شو

. بر اســـاس گزارش باشـــدیدالر م اردیلیمعامله بالغ بر دو م نیدر خالل ا رانیارســـال شـــده به ا يکل کاالها ارزش

 قرار گرفت: رانیا اریدراخت یپنهان يهامعامله نیا انیها در جرسالح نیا مز،یتا وركیوین

 تاو) 71-امیجیموشک ضدتانک تاو (ب 96: 1985اوت  20

 موشک ضدتانک تاو 408: 1985سپتامبر  14

 دالر ونیلیم 43 یبیچهار به ارزش تقر-فانتوم اف يماهایقطعات هواپ يریتعداد کث: 1985نوامبر  12

 هاوك) 23-اميآهاوك (ام ییموشک ضدهوا 500: 1985نوامبر  24

 موشک ضدتانک تاو 500: 1986 هیفور 17

 موشک ضدتانک تاو 500: 1986 هیفور 27

 هاوك ییضدهوا يهاموشک یدکیقطعه  240موشک ضدتانک تاو و 508: 1986 یم 24

 دالر ونیلیم 50 یبیتامکت به ارزش تقر 14-و اف گریتا 5-اف حاتیقطعات و تسل يریتعداد کث: 1986ژوئن  14

 هاوك ییضدهوا يهاموشک یدکیقطعات : 1986اوت  4

 موشک ضدتانک تاو 500: 1986اکتبر  28

ــیکروفیم یرانیا مقامات ــت آورده یش ــان مبه دس ــک هاوك هفت برابر  یدکیقطعات  متیق دادیبودند که نش موش

 هست. ٪41تنها  متیاصرار داشت که اضافه ق فریاست، اما قربانحساب شده

از  یرانی، هفت محموله مرســـوله کشـــت1986تا نوامبر  1985اوت  نیب کا،یرانیمالکوم برن در دانشـــنامه ا ينوشـــته به

 18موشــک تاو و  2004در مجموع  رانیارســال گشــت. ا رانیبه ا لیاســرائ ایمتحده  االتیاز بنادر ا ینظام زاتیتجه

 يهاگروگان يآزاد يهاوك در ازاموشک  تابپر يسکو یدکیعدد قطعات  200از  شیموشک هاوك به عالوه ب
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ـــ جهیبه نت یبه خوب اتیعمل یگرفتند؛ ول لیتحو ییکایآمر ـــه آمردینرس  يدوره (آزاد نیهم یدر ط گرید ییکای. س

شدند؛ در عییکایآمر يهاگروگان شکالت متعدد یحال نی) به گروگان گرفته  س يبرا يکه م سالح به وجود  دنیر

  معامله شد. نیطرف ياعتمادیب جادیآمد که باعث ا

  

 روند معامالت و مبادالت در سه کشور یرسوائ

 کایدر آمر ییرسوا

بود،  کاراگوئهیکه در حال پرواز برفراز ن ییکایآمر یمیقد يبار يمایهواپ کی) 1365مهر  13( 1986اکتبر  5 در

بازمانده ) تنها Eugene Hasenfus: یسی(به انگل زنفاسیه نیوجیسقوط کرد.  ییموشک ضدهوا کیتوسط 

وارد عمل  عتریگرفت هرچه سر میتصم ایس ناو، سازما يریحادثه بود که به اسارت درآمد. بعد از اطالع از دستگ نیا

و  زیدر تجه کایاز نقش آمر یونیزیتلو يهانیبا حضور در پشت دورب زنفاسیبعد ه یرا بازگرداند. اما مدت يشده و و

 تیامن یمل ينورث، عضــو شــورا وریبه اول یخبر در حال نی(کنترا) پرده برداشــت. ا کاراگوئهین انیپروراندن شــورشــ

 گریعضــو د ن،یفارلدر اروپا بود. رابرت مک رانیا ندگانیدر حال مذاکره با نما يکه و دیرســ کایمتحده آمر االتیا

و به  دیدست کش یرانیبا طرف اخبر از ادامه مذاکرات  نیبعد از اطالع از ا کا،یمتحده آمر االتیا یمل تیامن يشورا

دو  نیمنتشر شد. ا ینامه لبنانهفته کیاز  کایبا آمر رانیا یحاتیماه بعد خبر معامله تسل کیبازگشت. درست  نگتنواش

 .دآوردیپد کایرا در آمر یاسیبحران س کی ،یاسیس ییرسوا

متحده  االتیا تیامن یمل ينورث از کارکنان شــورا وریفاش شــد که ســرهنگ ال) 1365آذر  4( 1986نوامبر  25 در

سود داده یبیترت کایآمر سلحه به ا يدالر ونیلیم 30تا  10بود که  ش رانیفروش ا شور شود. در  انیبه  کنترا پرداخت 

ـــاس غ یاقدام نیچن کایمتحده آمر االتیاز آن کنگره ا شیپ کهیحال ـــار اکرده یرقانونیرا از اس اخبار  نیبود. انتش

شده بود، به  نیفارلمک نیجانش 1985را که در سال  یمل تیمشاور امن ندکستر،یجان پو رالیرا واداشت تا آدم گانیر

ـــترك ر تهیماجرا، کم نیدنبال ابه گانینورث از کار برکنار کند. ر وریهمراه اول ـــتیمش و کنگره، به  يجمهور اس

ستیر س ا سابق جان تاور، را مأمور ر از  گانیتاور بعدها اعالم کرد که ر ونیسیماجرا کرد. کم نیبه ا یدگیسناتور 

شورا ریاقدامات ز ستانش در  شته کنترا–رانیا يدر ماجرا یمل تیامن يد ست هرچند که افرادخبر ندا رونالد  رینظ يا
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ستیستاد کارکنان ر سیرئ گانیر سپاروا کا،یمرمتحده آ االتیا يجمهور ا شولتز وز ریوز نبرگریکا  ریدفاع و جرج 

 مورد انتقاد قرار گرفتند. یشکنقانون نیاز ا يریتعلل در جلوگ لیخارجه به دل

نورث با استفاده از حق توسل به متمم پنجم، از  وریتاور، سرهنگ اول ونیسیدر کم نیجلسات سؤال از متخلف یط در

 کرد. يخوددار کنترا–رانیا يدادن هرگونه شهادت در رابطه با نقشش در نابود کردن مدارك مربوط به ماجرا

را در  یاسیبحران س کی)، رانیسالح به ا انهیو فروش مخف کاراگوئهین انیاز شورش تی(حما یاسیس ییدو رسوا نیا

 قبول بود. رقابلیغ ییدو رسوا نیا هاییکایآمر شتریب ي. برادآوردیپد کایآمر

بودند، دو موضـوع مطلع و شـوکه شـده نینوامبر همان سـال از ارتباط ا 25 خیکه در تار سیم یو آنتون گانیر رونالد

ــواهد يکنفرانس خبر ــخص رونالد ر یبر آگاه یمبن يآن روز را لغو کردند. البته همواره از وجود ش  نیاز ا گانیش

 ارائه نشد. جمهورسیرئ تیمحکوم هتدر ج یمدارک چگاهیه یاست؛ ولرابطه دوطرفه سخن گفته شده

کنند.  یموضوع را بررس نیداد تا ا لیسناتور جان تاور تشک استیسه نفره به ر ياتهیکم گانیر ،ییرسوا نیاز ا پس

بحران بر عهده  نیرا در ا کایآمر یمل تیامن ينقش شورا یبررس تیتاور معروف شد و مأمور ونیسیبه کم تهیکم نیا

 گرفت.

 .افتی رییتغ OLLYWOODبه  1987ماجرا در سال  نیدر اعتراض به ا HOOLYWOOD نشان

قرص  يادیبا خوردن تعداد ز نیو پس از گذشت دو سال از ماجرا، مک فارل) 1366 نیفرورد 2( 1987مارس  22 در

 جان سالم بدر برد. يناموفق بود و و یخودکش نیزد. ا یدست به خودکش ومیوال

  رانیدر ا ییرسوا

 یمل تیمشــاور امن نیفارلبه نام الشــراع نوشــت که رابرت مک یروزنامه لبنان کی) 1365آبان  12( 1986نوامبر  3 در

کرده تا از به تهران سفر گانیامضاء شده توسط ر لیانج کیو  کیک کیبه همراه  انهیمخف تیمأمور کیدر  گانیر

 نیکه ا یکسدر لبنان استفاده کند. ییکایآمر يهاوگانگر يآزاد ياز کمک آنان برا انیرانیفروش سالح به ا قیطر

 کانیسپاه و از نزد بخشیآزاد يمسوول نهاد نهضتها یهاشم يمهد دیس ،الشراع قرار داده بود اریاطالعات را در اخت

 کرده بود. افتیدر يآبادنجف دیاطالعات را از ام نیا زین يبود و و يقائم مقام رهبر يمنتظر اهللاتیآ

شار گزارش  شمبه دنبال انت شراع، ها سنجان یال شورا سیکه آن زمان رئ یرف سالم يمجلس  ص یا  اهللاتیآ هیبود با تو

و همراهانش به  نیسفر مک فارل  حیبه تشر کایآبان در سفارت سابق آمر 13آنروز در مراسم سالگرد  يفردا ینیخم
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ـــات مردم يریجلوگ جبمو ینیخم اهللاتیپرداخت. اعتماد مردم به اقدامات آ رانیا ـــد؛ ول رانیدر ا یاز اعتراض  یش

 باره گفت: نیدر ا ینیاهللا خمروح دیمسئله اعالم کردند. س نیخود را با ا یتیمخالف، نارضا یاسیرجال س یبرخ

سوا نیدر ا کایآمر جمهورسیرئ« ضطراب ییمتفرقه گو نی. اردیعزا بگ دیبا ییر سف یو ا شد و در  دایپ دیکه در کاخ 

طور قاچاق به کاآمری از – خودشان قول به – رتبهیمقام عال کی. کندیاز عظمت مسئله م تیحکا کا،یآمر يطرفدار

 شودیمعلوم م شودیکه وارد م ي. به مجردستیچ داندینم رانیکه ا یدر صورت شودیم رانیوارد ا یو با تذکره جعل

اســـت خواســـته یو او با هر کســـ دهدیتحت نظر قرار م ییجا کیاو را در  رانیاســـت. ا کایاز مقامات آمر نیکه ا

 ».کندیمالقات کند، مالقات نم

 نیمک فارل يبه ماجرا رانیدر داخل حکومت ا اعتراض

ســاده انگارانه «اســت: بود. او در خاطرات خود نوشــته ياهللا منتظر تیآ رانیدر ا نیمک فارل يمعترضــان به ماجرا از

چند گروگان در لبنان دســـت از  ییرها ایســـالح  يفروش مقدار يبرا هاییکایباور کند که آمر یاســـت اگر کســـ

ــول يهااســتیســ  يهادرس کایافراد ســفارت آمر يریگگانو عراق بردارند. تجربه گرو رانیخود در جنگ ا یاص

بود و سفر  گانیرونالد ر يجمهور استیر يها هم در ابتداآن يو ما داشت. اتفاقاً آزاد هاییکایآمر يبرا ياآموزنده

ـــ نیا گریبود. از طرف د گانیدوران ر نیهم در هم نیمک فارل ـــت که در ا یچه روش ـــده که از  رانیاس متداول ش

ـــم ـــنو رو یمذاکرات رس به  یول کنندیاعالم م یرتیغیو ب انتیگردان بوده و آن را خ يرو کایبا آمر یو منطق ش

ادامه  يمنتظر» .میکشیکشور م نیاست که ما در ا ییدردها هانی. واقعاً اکنندیو پشت پرده مذاکره م یصورت مخف

هدیم قا«: د حه روابط مخف دیخر يبرا انیآ ـــل نهیاس فارلکردهبرقرار هاییکایبا آمر ياا مک  ند و  مشــــاور  نیبود

 يآقا يهاوارد کشــور شــدند. ســپس با نامه یو پاســپورت جعل انهیطور مخفو همکاران او به کایآمر جمهورسیرئ

سئله برا نیا فرینوچهر قربانم شد. آقا يم س يخود به آقا يهانامه یفتوکپ فریقربان يما برمال  يآقا لهیکنگرلو را به و

را  فریما مطرح شــد. البته من اصــالً قربان تیدر ب نیمک فارل انیمن فرســتاد و طبعاً جر يبرا ينجف آباد دیاهللا امفتح

س فریقربان يهاو نامه امدهیند سط  يدمهدیرا ظاهراً  سانده یکیتو شراع ر ستانش به ال با علم کردن  انیبود و آقااز دو

سائل م نیا ستندیم صدور انقالب، به قول آمر ییکایآمر يهابه طرف خوا  هاییکایخود بفهمانند که ما با طرفداران 

شا کنندگان آن برخورد کرده نیو با مخالفان ا سم،یترور س. درمیامذاکرات و اف سها ياریآن زمان ب ه که ب ییاز تلک

 »داشت. تیموضوع حکا نیاز هم آمدیمنزل ما م
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 انیدر جر نکهیاز ا ،ینیاهللا خمروح دیبه س يابا ارسال نامه يسازپس از فاش زیوقت ن ریوزنخست يموسو نیرحسیم

 است، گله کرد.معامله قرار داده نشده نیا

امور خارجه را مورد سؤال قرار  ریوز ،یتیوال اکبریمورد عل نیگرفتند در ا میتصم زیمجلس ن ندگانیتن از نما هشت

 - يامحمد خامنه دیســـ کروش،ین ،یفارســـ نیالدجالل ،یرجانیســـ ینیهشـــت نفر عبارت بودند از: حســـ نیدهند. ا

 بود: ری. متن سؤال به قرار زانیلی(بند چهارم) و اسراف یکرمان میفه ،یرهنان ینجف ،یانیموسو

با  یخط مش نییاست و تع یاسالم يجمهور یخارج استیس يدار اجراکه وزارت امور خارجه عهده نیتوجه به ا با«

از داخل و خارج کشــور در  ریاخ یغاتیاســت، در رابطه با جنجال تبل یاســالم يو مجلس شــورا يمقام معظم رهبر

که  نی. نظر به ااســترفتهیصــورت پذ یحارتباط در چه ســط نیاعالم دارند که ا کایخصــوص ارتباط با دولت آمر

به  میتصم یمقامات ایاند، اعالم دارند چه مقام فعل و انفعاالت نداشته نیاز ا یگونه اطالع چیه یاسالم يمجلس شورا

ـــنتماس و ارتباط گرفته نیا ـــودیمدهیاند. ش تماس  ییکایآمر ئتیخارج از کادر وزارت امور خارجه با ه يافراد ش

و در  ریخ ایاند از جانب وزارت امور خارجه داشته یتیافراد مأمور نیکه ا دیاند، لطفاً اعالم دارنموده کرهگرفته و مذا

به  ییکایآمر ئتیسفر ه انیتماس و ارتباط افراد مذکور کدام است؟ جر یباشد، مجوز قانون یکه پاسخ منف یصورت

اند، محور مذاکرات ها مذاکره نمودهبا آن رانیدر ا یو چه کسان رفتهیصورت پذ یتیفیبه چه صورت و با چه ک رانیا

ــم ــتدهیمنجر گرد یماتیچه بوده و مذاکرات به چه تص ــوع قبالً با وزاس ــمناً موض  انیمحترم امور خارجه در م ری. ض

  »است.مقنع نبوده هیالگذاشته شده و پاسخ مشارٌ

ش ران،یرهبر وقت ا ،ینیاهللا خمروح اهللاتیآ که  یوقت دیچرا با«کرد:  یسخنران نیسؤال چن نیرح اتند به ط یدر واکن

؟  میکن هیها را توجمســائل آن دیچرا ما با اه،یو ســ دیبه کاخ ســف رانیا ییاعتنایب نیا ياســت برابه تزلزل درآمده ایدن

در نظر  شانیاشخاص، ولو بعض نیتوقع نداشتم از بعض ا چیمن ه م؟یباش زدهطانیش ایزده قدر غرب نیا دیچرا ما با

ضمن پوچ سابقه دارند ه نیاز ا یاند، لکن از بع شخاص که  شتم که در ا چیا سر  ادیفر دیزمان که با نیتوقع ندا بزنند 

تحت  دیچرا با شماهاشماها؟  دیتان است؟ چه کرداست؟ شماها چهما! چه شده نیسر مسئول زنندیم ادیفر کا،یآمر

شو یخارج غاتیتبل ریتأث شما  دیکه با یهمچون مسئله مهم کیخودتان؟ در  تینفسان راتیتحت تأث ای دیواقع ب همه 

ـــت به هم بده ـــده طورنیوحدت ما ا م،یکه ما وحدت دار ایبه دن دیو ثابت کن دیدس ـــت و در روزش که هفته  ياس

شماها م ست چرا  شما در آن چ د؟یکن جادیتفرقه ا دیخواهیوحدت ا سرائ د،یکه به مجلس داد يزیلحن   لیاز لحن ا

ــت، از لحن خود کاخ ــتندتر اس ــده نانینش ــما چه ش ــت. ش ــت اآنجا تندتر اس ــد طورنیاس ــما که ا د؟یش  دینبود نیش
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 نیا د،ینکن جادیا یدودســتگ د،یتندرو و کندرو درســت نکن یشــما ه د،یما را نشــکن نیشــما دل مســئول …تانیبعضــ

 »کارها را. نیا دینکناست، خالف انصاف است،  انتیاست، خالف د اسالمخالف 

 یهاشــم یبر ســر ابعاد آن ادامه دارد و برخ یاســیماجرا هنوز جنجال ســ نیســال از ا نیحال و با گذشــت چند نیا با

سنجان سلحه و معامله برا دیخر يکه فقط مذاکره برا کنندیرا متهم م یرف در لبنان  ییکایآمر يهاگروگان يآزاد يا

ــ ــت ولاطالع داده ینیاهللا خمروح دیرا به س ــور ه یاس ــازيعاد يدر تهران و تالش برا هیبلندپا ئتیحض روابط با  يس

 است.پنهان نموده يرا از و روهاانهیخودش و م قیاز طر کایآمر

 

 در مطبوعات نیفارلمک يماجرا انعکاس

فقط  یارسال يهاگفت:سالح رانیدر مورد اعتراضات کنگره در مورد ارسال سالح به ا گانیر سدینویم ریالسف هینشر

ــال آن یدفاع يجنبه ــت که بفهمان نیا یکیها دارد و هدف ما از ارس ــازيعاد يما آماده میاس ــت يس و  میروابط هس

 .مییبرقرار نما یکانال ارتباط ینیخم اهللاتیدر جنگ قدرت پس از آ روانهیبا جناح م نکهیا گرید

ما از مذاکرات  یهدف اصل"گفتند:  یمصاحبه مطبوعات کیدر  ندکستریو جان پو گانی: رسدینویالنهار م يروزنامه

 یها فرعبود و موضع گروگان رانیا يندهیآ یارتباط مناسب با رهبران احتمال جادیا ران،یو ارسال سالح محرمانه به ا

 ".دیکار آ يرو روانهیجناح م ینیخم اهللاتیفوت آ ازکردند که پس  يدواریها اظهار اماست. آن یو جانب

 است. زیچهار چ نیمک فارل يالمجتمع فاش کرد که هدف ماجرا یتیکو هینشر

 کرد. يبرداراز آن بهره دیدر حال وقوع است و با رانیا تیدر داخل حاکم یراتییتغ -1

 یو هاشم يبرخورد دو جناح منتظر -2

 روانهیجناح م تیتقو -3

 ینیخم اهللاتیآ يپس از مرحله تیتفاهم با حاکم نهیزم جادیا -4

سال بعد از ماجرا  شت  ستیو در زمان ر نیمک فارل يه شم نتون،یکل لیب يجمهور ا سنجان یها شرح  یمطلب یرف به 

ــدینویدر خاطرات خود م ریز ــ انیفالح يآقا«: س ــر حزب دموکرات  یکیرا آورد که  یآمد و اوراق فاکس از عناص

سته بود، برا کایآمر ضربه زدن به ا کایآمر یدولت فعل یکم کردن دشمن يزده و خوا ست، بعض رانیکه درصدد   یا
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شـــدن خشـــم تا باعث کم م،یخواهان منتشـــر کن يجمهور فیتضـــع يرا برا نیمک فارل انیاز اســـناد مربوط به جر

 يقات بعددر مال یهاشم» اند صحبت کنم.گفته ياخامنه اهللاتیبشود. گفت آ کایو آمر رانیا یکیها و نزددموکرات

نظر  ياخامنه اهللاتیآ« ی. به گفته هاشــمکندیصــحبت م يبا و شــنهادیپ نیدر مورد ا یاســالم يخود با رهبر جمهور

  ».میدینرس یروشن جهیبه نت یاختالفشان استفاده بشود، ول يتوسعه يداشتند که برا

 

  رانیاسلحه با ا يبه خاطر معامله لیدر اسرائ ییرسوا

 لیپرز در دفاع از شرکت اسرائ مونیشد. در دهم دسامبر همان سال، ش اریموجب جنجال بس زین لیماجرا در اسرائ نیا

سخ داد:  کنترا–رانیا يدر ماجرا سلحه بده انیرانیما به ا نکهیا"پا ست  انییکایفکر خود آمر میا بود. ما فقط به درخوا

 .میوارد شد نگتنیواش

ستیکه رאבא אבן) : يابن (به عبر آبا سرائ رانیروابط ا قیتحق ونیسیکم ا را بر عهده  نیفارلمک يدر ماجرا لیو ا

 اذعان داشت: یحت زیداشت، ن

  ».میاسلحه بفروش رانیبه ا میحق ماست که بخواه نیا«

  

 در جنگ رانیا یتوان نظام شیافزا

ـــال یمراحل جنگ در ـــغال فاو) و عمل( 8والفجر  اتیعمل 1365–1364 يهاس ـــره) ( 5 يکربال اتیاش ـــره بص محاص

ـــتند افزا هایرانیا ـــته کیبازکردن  ییکه توانا يخود را به نحو یتوان نظام شیتوانس ـــند را به جبهه کامل را داش باش

 ییموشک ضد تانک تاو و موشک ضدهوا ،ییکایآمر زاتیو عراق تجه رانیبگذارند. در آن برهه از جنگ ا شینما

ش يو توپها رانیا ییهوا يروین يماهایهواپ يبرا یدکیقطعات  دیخر زیهاوك و ن را  رانیا یجنگ نیدوربُرد، توان ما

ـــتفاده از اداده شیافزا يابه نحو قابل مالحظه ـــعقب لیدل زاتیتجه نیبود. اس را در زمان آغاز آن  هایعراق ینینش

تا پکندیم هیتوج هااتیعمل ـــاقط نمودن مدت يبرا هایرانیا هااتیعمل نیاز ا شی.  هدام تانک، س ها توان مؤثر ان

ـــت داده يکوپترهایو هل ما،یهواپ ـــ یناگهان شیافزا نیبودند. اتوپدار را از دس  رغمیعل رانیا یجنگ نیدر توان ماش

  بود. رانیا یبر توان جنگ رانیا یفروش نظام ریبر عدم تأث گانیدولت ر هیتوج
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 نیمک فارل يافراد مرتبط با ماجرا

  از:عبارتند باشندیمختلف م يهاتیاز مل بودندکرده فایرا ا يدیماجرا نقش کل نیکه در ا یاشخاص نیتراز مهم یبرخ

 کایمتحده آمر االتیا 

 کلیما، تزیگ رابرت، یچن چاردیر، بولتون جان، نگتونیآد دیوید، آبرامز وتیال، نیفارلمک رابرت، گانیر رونالد

 نبرگریو کاسپر، ندکستریپو جان، چیر اوتو، نورث وریاول، نگروپونت جان، سیم نیادو، یسیک امیلیو، نیلد

 رانیا

احمد  دیســ، يدیوح احمد، يموســو نیرحســیم، ياخامنه یعل دیســ، یرفســنجان یهاشــم اکبر، ینیاهللا خمروح دیســ

ـــن، ینیخم ـــا محس ـــن، ییرض ـــ، فریقربان منوچهر، کنگرلو محس ـــم يمهد، يمنتظر ینعلیحس  دیام اهللافتح، یهاش

 یروحان حسن، يآبادنجف

 لیاسرائ 

 مریشو آدولف، يمرودین اکوی، رین رامیام، پرز مونیش

 يعربستان سعود 

 یخاشقچ عدنان

 کاراگوئهین

 اورتگا لیدن

 ایتانیبر

 میحک آلبرت

   لبنان 

  هیمغن عماد
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  نیمک فارل يماجرا یرانیا انیقربان

 یهاشم يمهد دیس -1

 یو مؤسسان سپاه پاسداران انقالب اسالم هیاول ياز اعضا عه،یش روحانی) 1366 مهر 6–1323 ری(ت یهاشم يمهد دیس

س س شیپ يبود. و رانیمقام رهبر اقائم ،يمنتظر ینعلیو برادر داماد ح سن  دیاز انقالب به اتهام معاونت در قتل  ابوالح

بود. او پس از انقالب، محکوم شــده 1355 ماهنیو در فرورد ریدر اصــفهان دســتگ ینیاز مخالفان خم يآبادشــمس

ســپاه  بخشيآزاد يهانهضــت تیســپاه بود و مســئول یفرمانده یعال يو عضــو شــورا یمســئول واحد روابط عموم

سالم سداران انقالب ا شت و تا انحالل ارا به یپا شم نیدر ا تیواحد به فعال نیعهده دا از  شیپ یسمت ادامه داد. ها

ـــلح در لبنان و ل يهابا گروه يمنتظرانقالب همراه با محمد  ـــفر مک فارل يارتباط بود. در ماجرا رد یبیمس او  ن،یس

ماجرا را در روزنامه  نیا 1365دوازدهم آبان  بارنیاول يبرا يو نیداشته؛ همچن یاسیس يبردارمتهم شد که قصد بهره

قبل در  یمدت ي. وبردیآن زمان در زندان به ســـر م رد يکه و ســـتیدر حال نیاســـت، افاش کرده» الشـــراع« یلبنان

ستگ 1365 وریشهر س رید سن شمس دیشد و به اتهام قتل  سقل یقنبرعل خیش ،يآبادابوالح حشمت و  یصفرزاده، عبا

بعد در مهر  کســـالی تیمجدداً محاکمه و در نها تیروحان ژهیدر دادگاه و ینیراز یعل خیتوســـط شـــ گریچند نفر د

  قطعه دوم بهشت معصومه قم دفن شد. راعدام ود 1366

  

 

  یهاشم يمهد دیس  
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شم يدمهدیس سال  یها شهر قهدر یروحان يادر خانواده 1323در  صفهان  جانیدر  ستان فالورجان ا شهر از توابع 

 یطوب ياصــفهان بود و مادر و يهیعلم ينام و اســتاد حوزهصــاحب ياز علما یهاشــم دمحمدیمتولد شــد. پدر او ســ

س یمانیاهیفق صفهان ب عهیش ياز علما یمانیاهیفق نیفرزند عبدالح سودا ستان، به  يدمهدی.  پس از گذراندن دوران دب

ـــ ـــا يعلوم حوزو لیتحص ـــ رینزد پدرش و س ـــتادان آن زمان از جمله س ـــن نینورالد ،يغرو دمحمدجوادیاس  ،یاش

از دروس مقدمات  ياریمشغول شد و بس تیعبود آقایعل رزایو م يآبادبیمعلم حب ،یاحمدآقا امام ه،یفق دعطاءهللایس

 .فراگرفتو سطح را در اصفهان 

 يهاهیانیپرداخت و رساله، عکس و ب ینیاهللا خمروح دیمواضع س غیاصفهان به تبل يهیدر حوزه علم یهاشم يدمهدیس

ـــنا ينهیزم هاتیفعال نی. اکردیم عیاو را توز ـــترده يو همکار يبا محمد منتظر يو ییآش ـــ يبعد يگس  يدمهدیس

ــم ــد. به هم ينهیدر زم يبا و یهاش ــاه ش ــفهان او را به همراه چند نفر از  نیمبارزه با حکومت ش ــاواك اص ــبب س س

مجدداً به  يآزاد شـدند و و یبازداشـت نمود که پس از چند ماه همگ ياو هسـته یهمفکرانش همچون عباس صـفائ

و کسب مدارج  هیعلم يمقطع پس از ورود به حوزه نیدر ا ادامه داد. او یخود در رابطه با نهضت اسالم يهاتیفعال

ـــهردر نهم  یعلم ـــ 1346 ورماهیش ـــتن  يهیعلم يدرس خارج در حوزه لیکه در حال تحص قم بود، به خاطر نوش

س یعبداهللا بهبهان دیس يهاهیبر اعالم يامقدمه سرائ تیحما يدرباره ینیاهللا خمروح دیو  و  لیاز اعراب در جنگ با ا

 قم و اصفهان، مجدداً بازداشت شد. رد هاهیاعالم نیا عیبه جرم انتشار و توز زیو ن انیهودیرابطه با  میتحر

شم سخنران یها شاه در زادگاهش قهدر هیعل شیهاتیو فعال هایبه  شهور بود و  نیو همچن جانیحکومت  صفهان م ا

 یعال وانیبود. دبه اعدام محکوم شده يآبادابوالحسن شمس دیداشتن در قتل سبه اتهام دست 1357از انقالب  شیپ

رخ داد و  57بود، انقالب  انیکه پرونده در جر یو زمان دفرستا هیبه دادگاه اول قاتینقض تحق لیحکم را به دل نیاما ا

  او از زندان آزاد شد.

ضا یهاشم يمهد دیس سن ر شورا ییپس از انقالب با حکم مح ضو  سداران منصوب  یهفرماند يبه عنوان ع سپاه پا

ضت ،يشد. او پس از ترور محمد منتظر سئول واحد نه ضا بخشيآزاد يهام سن ر شد اما با مح سداران   ،ییسپاه پا

سپاه اختالف شت و ا ییهافرمانده کل  سنامه نیدا سا سال  يواحد در ا صو 1361سپاه که  بود، شده بیدر مجلس ت

شد. پس از ا ضت نیحذف  سه نه س س ریز بخشيآزاد ياهاتفاقات مؤ شک يمنتظر ینعلینظر ح  يو مهد لیدر قم ت

 آن شد. سیرئ یهاشم
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را به  یهاشم يدمهدیس یحکم یط ز،ین یدادستان کل انقالب اسالم يزیتبر يموسو نیدحسیس 1360اواخر سال  در

 یاسیس يدر فضا شدهشناخته يهااز چهره یکیها دادستان کل انقالب منصوب کرد. او در آن سال يندهیِسمت نما

قنبرزاده و  یو صفرعل يآبادمانند ابوالحسن شمس يفرادفرماندهان سپاه پاسداران بود که اتهام دستور قتل ا نیو در ب

  منسوب شد. یهاشم يدمهدیحشمت به س یعباسقل

 

 یهاشم يبه مهد يآبادقتل ابوالحسن شمس اتهام

شار کتاب شه پس مخالفان  يسر کیبا  ،يدر اواخر حکومت پهلو ينجف آباد یاهللا صالحاثر نعمت دیجاو دیاز انت

را مطابق قواعد و اصول  نیحس امیبود که ق نیا دیجاو دیو مفاد کتاب شه سندهینو یسرسخت مواجه شد. هدف اصل

شر يبرا یو اجتماع یعقل سل جوان ت شه حین شرا دیجاو دیکند. کتاب  شد که انقالب فیتأل یطیدر  شر  در  ونیو منت

و استناد  نییبه تب ازین ،مبارزات یبه عنوان هدف اصل یبودند و موضوع حکومت اسالم يحال مبارزه با حکومت پهلو

 آن پرداخته شده بود. انیکتاب به ب نیداشت که در ا ینید

ستقبال از ا يمنتظر صل نیا يدرباره ياکتاب مقدمه نیضمن ا سته ا شت. ه سان نیمخالفان ا یکتاب نو  یکتاب را ک

شک شک دادندیم لیت سالم لیکه با مبارزه و ت ست از ا نیموافق نبودند. از ا یحکومت ا ساواك توان ضوع  نیرو  مو

 .دنکرا دو چندان  هاتیآن حساس یینماکند و با بزرگ يبرداربهره

س انیجر نیا يَسردَمدار شمس دیرا هم  سن  سبر عهده يآبادابوالح شت. ح در خاطرات خود نقل  يمنتظر ینعلیدا

س دیپس از تبع«که  دکنیم شمس دیما در آن زمان  سن  س يآبادابوالح شان  نهایا نیگفته بود که امام ح را لت و پار

 کنندیصــحبت م نیچن نیکه ا ییآخوندها نیاکه  در نجف گفت شــانیهااز صــحبت یکیهم در  خمینیکرد. بعد 

سواعمامه ستیبایم شت و ر  گرید يداغتر از جاها جانیآباد و قهدرها در نجفصحبت نیکرد. ا شانیشان را بردا

 کیبودند و  ینیاهللا خمروح دیمحله طرفدار ســـ کی. یو ســـفل ایدو محله وجود داشـــت محله عل جانیبود. در قهدر

و به ما و  کردیم یســخنران دیجاو دیشــه هیمحله عل نیمرتب در ا يآباد. شــمسییخو القاســمابو دیمحله طرفدار ســ

سفانه تعدادگفتیم راهیطرفدار امام بد و ب فیط شان گوش  یانقالب يهااز بچه ي. بعد متأ ستند او را به قول خود خوا

ــفانه از ا یمال ــاندند. متأس ــال هايتندرو لیقب نیدهند، که او را به قتل رس ــ يهادر س ــاهد آن  اریبعد انقالب هم بس ش

 »کارها بر خالف شرع و قانون است. نیکه ا یصورت. در میبود
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شم يمهد چون سالم یاز افراد انقالب یها س نیدر آن منطقه بود پس از ا یو از طرفداران حکومت ا  يمهد دیحادثه 

ستگ یبه همراه تن شدند؛ ول ریچند د سه مرتبه اعدام محکوم  صفهان به  شور زمان  یوانعالید یشدند و در دادگاه ا ک

 انداخت. قیتعوها را به حکم دادگاه اصفهان را لغو کرد و اعدام نیشاه ا

افتاد.  انیبه جر گریبار د يآبادشـــمس ي، پرونده1364در ســـال  يمنتظر یاز انقالب و مطرح شـــدن قائم مقام پس

شمس تیحما يهیداع يافراد سخت او بودند. ا يآباداز خون  سر شتند که در قبل از انقالب از مخالفان  همه  نیرا دا

 يهارا با توجه به صــحبت يآباددو انقالب قتل شــمس نیب رانیدر کتابش به نام ا انیآبراهام رواندیکه  ســتیدر حال

 میتقو هیاو عل یاعتراضــ یبه حکومت شــاه و به خاطر ســخنران بودندختهیافراد موجود در ســاواك که به خارج گر

شاه سم خیتار رییو تغ یشاهن سبت م یر شور ن س .دهدیک شم يمهد دیدر اتهامات پرونده  ستگ یها  يریدر زمان د

 يزاریبه شاه و ب يآن زمان اعالم وفاداراست. اگرچه درها دادهبه آن يقول همکار يکه و استهتوسط ساواك آمد

  .کردندیمحربه استفاده نیاز افراد از ا ياریهرچه زودتر از زندان و بس یخالص يبود برا یاز فالن کس روش

  

 منسوب شد  یهاشم يکه به مهد یاملش یقتل ربان اتهام

بود که  یاز جمله اتهامات زیزا نپودر ســـرطان دنیبود و خوران يکه پدر زن احمد منتظر یاملشـــ یبه قتل ربان اعتراف

شم يمتوجه مهد ش یها سنگ قبر امل شده نیچن نیا یبود. بر  ست حک  ست گروه توطئه«... ا گر و منحرف که به د

ســه چهار روز ": دیگویدر مصــاحبه با روزنامه اطالعات م یاملشــ یفرزند ربان یاملشــ یاهللا ربانفتح» .دیمســموم گرد

شم يپس از اعدام مهد شدم و خ نجانبیا ،یها ضوع با خبر  سط محمد مؤمن از مو تعجب کردم که چه طور  یلیتو

  .کنندیشخص معترف را اعدام م دميایبه اول یاطالع نیترشد بالفاصله بدون کوچک

 

 یهاشم يمنسوب به مهد یمیداشتن خانه ت اتهام

ــهر يکه ر ياز موارد یکی ــانه يش ــف خانه ت دادیآن زمان بر آن مانور م يهاو رس ــط مهد یمیکش  يبود که توس

شم شهرشدیاداره م یها  يدو نفر از اتباع کره": سدینویم نبارهیاطالعات وقت در ا ریوز يشهر ير 1365 وری. در 

انجام  يبرا يکردند. کالنتر تیسـارق شـکا نوانتهران به ع 5 يدر کالنتر »ییرضـا تایشـن«به نام  یاز شـخصـ یجنوب

ستگ ،قاتیتحق س رینامبرده را د ستگ یبدن یکرد. در بازر شدهیو منزل فرد د سلحه کمر کی ر  يادیز ریمقاد ،يعدد ا
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سنامه جعل سناد و مدارك جعل یشنا ضبط گرد یو ا شف و  ستگدیک شدهی. فرد د سخ به بازجو ر آدرس  هاییدر پا

 يهاخانه مربوط به نهضـــت نیمشـــخص شـــد که ا قاتیوســـف آباد ارائه داد که پس از تحقی ابانیرا در خ ياخانه

ـــت که ز بخشيآزاد ـــ ریاس ـــم يمهد دینظر س  لیاز قب یرقانونیقلم اجناس غ 49. در آن خانه کندیم تیفعال یهاش

سرطان سلحه، مواد منفجره، پودر  سناد جعلا س یزا و ا شف،  شت که بعد از ک ستگ يمهد دیوجود دا و به اعدام  رید

شد. منتظر شم يمهد دیس«: سدینویدر کتاب خاطرات خود م يمحکوم  شورا 5در حدود  یها  يمرکز يسال در 

 نیو مدام هم به امام و هم به مسئول کردیم تیخارج از کشور فعال يهادر نهضت يسپاه بود و همراه با محمد منتظر

 يها براو به آن دادندیها قرار مآناریخانه و امکانات در اخت ات. خود مسئوالن اطالعدادیگزارش م رهیاطالعات و غ

بازداشــت که بعداً او را  يمهد دیکه از دوســتان ســ یحســن ي. آقادادندیدر خارج از کشــور حکم م تیانجام مأمور

که با  يااز بازداشــت او شــروع شــد، از افراد مورد وثوق وزارت اطالعات بود. در جلســه صــداها بعدکردند و ســر و 

ضور فالح شد من به آقا يشهر يو ر انیح سن يآقا نیگفتم مگر هم انیفالح يدر منزل ما برگزار  مورد اعتماد  یح

شما در اخت نیا يمگر عمده د؟یکردینم تیشما نبود؟ مگر با او فعال شانیامکانات را  گفتند چرا،  د؟یدادیقرار نم ار

  »مقررات شد؟ فو خال یمیت يخانه، خانه نیگفتم پس چطور ا

  

 نیمک فارل يهاشمی با ماجرا يارتباط مهد

شا-رانیا ای نیمک فارل يماجرا س دیکنترا  سا س یاتهام نیتریا سط  شا تو ست که به خاطر اف شم يمهد دیا در  یها

و  یپنهان يرابطه یپرداخت کردند. در پ يادیز يبابت آن بها يمنتظر ینعلیو خود حســـ تیروزنامه الشـــراع لبنان، ب

ساز يمعامله همکار سلحه از آمر دیدر لبنان و خر ییکایآمر يگروگانها يدر آزاد سط ا کایا سرانجام مک  ران،یتو

ـــد رئ نیفارل ـــاور ارش ـــم ينهادها و همراهان او به دور از اطالع  گانیرونالد ر کایوقت آمر جمهورسیمش و  یرس

شده بودند و مذاکرات 1365در خرداد  انهیمذاکرات مخف يسر کیمجلس جهت انجام  نیهمچن انجام  یوارد تهران 

ــا نیدادند. ا ــط ایقض ــلحه)  فریمنوچهر قربان توس ــد. قربان فاش(دالل اس ــن کنگرلو  یفتوکپ فریش مکاتباتش با محس

 ینعلیحســـ يقائم مقام برا تیب کانیاز نزد ينجف آباد دِیاهللا امفتح لهی) را به وســـیرفســـنجان ندهیو نما ینرای(طرف ا

ستاد و طبعاً ماجرا يمنتظر شد و موجب تعجب همگان گرد تیدر ب نیمک فارل يفر سدیاو مطرح   يمنتظر ینعلی. ح

ماجرا ســؤال کردم.  نیاز ا شــانیما آمد. من از ا تیبه ب یرفســنجان یاکبر هاشــم يروز«: ســدینویدر خاطرات خود م

ـــانیا ـــئله پ نیتعجب کردند و گفتند که از کجا به ا ش ـــتی بنا گفت …هاجن قیگفتم از طر د؟یبرد یمس بعداً  مداش
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 بعدها …هاجن قیســؤال را کرد و من بازگفتم از طر نیهم از من هم ینی. پس از آن احمد خممیکنخدمتتان عرض 

س یقربان هاينامه شم يمهد دیفر را  سط رابطان یها شا یتو ساند و باعث اف شراع ر شت به روزنامه ال  يکه در لبنان دا

  »رابطه شد. نیا

  

 یهاشم ياعترافات و اعدام مهد ،يریدستگ

ض باالخره شدن  ق سلحه با آمر يهیپس از برمال  س يانامه یدر ط ینیاهللا خمروح دیس کا،یمعامله ا  يمنتظر ینعلیبه ح

جواب آن را داد.  يانامه نُه صفحه کیآن  لیهم در ذ يمنتظر ینعلینوشت، حس یهاشم يمهد دیس يدرباره یمطالب

را احضار  يمهد دیبازداشت کردند و بعد س یمیخانه ت دررا  یهاشم يمهد دیس يندهینما ،یپس از آن، احمد حسن

 1365در ســال  یهاشــم يمهد دیآغاز شــد. ســ يمنتظر ینعلیحســ تیدر ب عیدر حد وســ هايریکردند. ســپس دســتگ

ستگ ستگ نیماه پس از ا کیشد و  رید س ینیبا حکم خم يشهرير يرید سئول ر به پرونده انتخاب  یدگیبه عنوان م

  به اتهام دروغ گفتن در پاسخ به سواالت متحمل هفتاد و پنج ضربه شالق شد. ییبازجو مانز یدر ط یشد. هاشم

  

  

     یهاشم يدمهدیدادگاه س یقاض ینیراز
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شت ماه بازجو یپس از ط  شم لمیف ،ییه از  کانشیو چند تن از نزد ینیخم ینیشد که پس از بازب هیته یاعترافات ها

شد. محمد  ریدستگ طالعاتتوسط وزارت ا 1365در سال  یهاشم يمهد دیاما س پخش شد. رانیا يسراسر ونیزیتلو

وابســته به  یمیخانه ت کیرا کشــف  یهاشــم يمهد دیســ يریدســتگ لیاطالعات وقت، دل ریوز ،يشــهرير يمحمد

او هم  یونیزیکه در اعترافات تلو یهاشم يمهد دیاز اتهامات س یکیاعالم کرد.  بخشيآزاد يهانهضت التیتشک

 یقنبرعل خیش ان،ینیبحر رعباسیام ،يآبادابوالحسن شمس دیس جملهاز افراد از  یبرجسته شد، صدور دستور قتل برخ

 حشمت بود. یصفرزاده و عباسقل

شم يمهد دیس کانینزد ستور ا یها سوقتل نیصدور د شم يمهد دیس يها از   نیا ندیگویکرده و م بیرا تکذ یها

سط نقتل شهور به انقالب يروهایها تو ضا یم س يو اع شده و  شم يدمهدیسپاه فالورجان و لنجان انجام  تنها از  یها

او صادر  يحکم اعدام برا توانستیها نمقتل نیا هبا استناد ب یهاشم يمهد دیدادگاه س یاست. قاضها مطلع بودهآن

ـــاس ک ـــتیکند، چرا که براس دادگاه حکم  سیرئ ،ینیراز یعل تیاو آمر قتل بود و نه عامل آن. در نها زین فرخواس

 صادر کرد.» محارب و مفسد«اعدام را به اتهام 

 يرهبر یاز قائم مقام يمنتظر يرا با استعفا ياعدام و یبرخ يمنتظر ینعلیبه حس یهاشم يمهد دیس یکیعلت نزد به

شدن ا ي. منتظردانندیمرتبط م رانیدر ا شم يمهد دیس ریو خودش تحت تأث تیب نکهیپس از مطرح  ستند در  یها ه

س ینینامه معروف به خم و  فروشمینم یسکنند، من خودم را به ک تکهکهمن ت شیرا پ یهاشم يمهد دینوشت: اگر 

 يمنتظر ینعلیالزم ندارد. حس میق ستم،ین يو خانه من فعالً که منشأ اثر کنمیخود را حفظ م يو اراد ياستقالل فکر

ــدینویحوادث م نیا لیدر کتاب خاطرات خود در ذ ــ هیکه عل يگرید يماجرا«: س ــم يمهد دیس راه انداختند  یهاش

ـــپاه برابودمکه  يماجرا ـــاك ي. درآن زمان س ـــتان از س ها زائران بدون اجازه آن يهاانتقال مواد منفجره به عربس

در همه جا زمزمه راه انداختند که خوب اســت  ران،یا يدر عربســـتان و رفتن آبرو نیا يکرد. پس از افشـــااســـتفاده

ص زین نیا مییبگو شم يمهد دیس ریتق ست. ا یها س یدرحال نیا شکالت خودش  ریآن موقع درگ يمهد دیبود که  م

ــد یکیبود.  ــپاه که از متص ــئول نیا انیاز افراد س ــرار دارند تا   نیامر ناجوانمردانه بود آمد نزد من و گفت که مس اص

 کردند. عیدروغ را شــا نای …اســت؛ و در مجلس و دولت وانجام شــده یهاشــم يمهد دیامر توســط ســ نیا مییبگو

  ».حدتا چه  ییتقوا یب دیمالحظه کن
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  نیمک فارل يدر ماجرا یرانیا انیقربان گرید

ــ ــم يمهد دیس ــهورتر یهاش ــحنه رهبر يمنتظر اهللاتیحذف آ یتنها قربان یول نیاگرچه مش  نینظام نبود. درا ياز ص

 سال زندان محکوم شدند. 105از  شینفر به ب 26اعدام و  گرینفر د نیپرونده چند

صله در ستگ يفا شم يمهد دیس يرید س ،یها ضت ستیدر ل يارینفرات ب سازمان نه  يهاوزارت اطالعات مرتبط با 

ــا نیچنو هم بخشيآزاد ــتند. نیمک فارل يماجرا يافش ــور داش در کتاب خاطراتش از تالش  يمنتظر اهللاتیآ حض

 نفر سخن گفته بود. 300حدود  يریدستگ يوزارت اطالعات برا

س زین يشهرير يمحمد محمد سیدر خاطرات  شم يبه مهد کیدر مورد افراد نزد اشیا ست:  یها شته ا از  یکی«نو

ــاخص ا ــاس اعترافات متهم يآبادنجف دیام يگروه آقا نیافراد ش ــت که بر اس ــتگ نیاس ــده،  ریدس از  گرید یکیش

ــتگ يافراد ــده آقا ریکه دس ــت که نما یرزائیم يش ــن نارنج گرید فرد کیمجلس بوده و  يندهیاس معروف به  یحس

 ».حسن ساطع نام دارد

 يمهد ينفر در پرونده 300حدود  يریدســـتگ يدر کتاب خاطراتش از تالش وزارت اطالعات برا يمنتظر اهللاتیآ 

 سخن گفته بود. یهاشم

ــهرير يمحمد ــع يش ــوب به نزد يهاکه در ارتباط با قتل يافراد تیدر کتاب خود به وض ــم يمهد کانیمنس  یهاش

پرونده  نیاند. در اقصاص شده يریبه تعب ایپرونده اعدام و  نیدر ا زیاست اما آنان ننکرده ياند اشارهبودشده ریدستگ

زاده متهم به قتل محمد کاظمو  يو رضــا مراد حســاممتهم به قتل جعفر  یعیحســن تاج و حســن ســم ،ینیام یمرتضــ

متهم  انیمانیجعفرزاده و محمود ا نیمحمد حس زاده،عیاسداهللا شف ،یمیابراه لیحشمت بودند. محمد اسماع یقلعباس

بودند. در  انینیعباس بحرریمتهم به قتل ام زاده،يمهد یجعفرزاده و مصطف یعل نیو حس يآبادشمس اهللاتیبه قتل آ

سان انیم شم يمهد يکه در پرونده یک س یها س نیمتهم بودند، محمد ح سم يمراد نیجعفرزاده، ح زاده و محمد قا

 کردیو فکر م بودختهیبه پاکستان گر یمیرح یعلعباس نیچنشدند. هم ییاروپا يبه فرار به کشورها ) موفقی(قاسم

  اعدام شد. رانیبه ا تاما پس از بازگش شودیاش حل مموضوع پرونده یکه پس از مدت

زاده جعفرزاده به کشور پاکستان و محمد قاسم نیو محمد حس يمراد نیحس«در کتاب خود نوشته است:  يشهرير

سم سوئی(قا شور  سالم يو تا کنون به جمهور ختهیگر سی) به ک شفمراجعت نکرده یا سداهللا   يفرار زین زادهعیاند و ا

معروف به  ينوازشــه ياســت. مهدنکرده یتاکنون خود را به وزارت اطالعات معرف زادهيمهد یو مصــطف باشــدیم
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سط برادران اطالعات مخف کهنیبود تا ا یخفم یمدت ،يریام ستگ يو گاهیتو شف و د پس از انجام  ي. ودیگرد ریک

و مســعود  فروشــانلین یمرتضــ کار،ســمانیاهللا رآزاد شــد. فضــل تیروحان ژهیحکم دادگاه وبه قاتیو تحق ییبازجو

ـــ یمدت ،يمعتمد هزاده معروف بعرب ـــت بوده و پس از گذراندن مراحل بررس آزاد  ییکار بازجو انیو پا یبازداش

 .»دندیگرد

از  يشهريکه ر ياز او بود. البته افراد ییجودل یپس از اعدام برادرش به نوع یهاشم يبا هاد ینیخم اهللاتیآ دارید

به زندان  تیحکم و گذراندن مدت محکوم ياجرا يمجددا برا ،دادگاه و ابالغ حکم يآنها نام برده، پس از برگزار

 شدند.فراخوانده

ست پس سترده، اعالم يهايریگاز د سو يادیز يهاهیگ شت حیاز طالب در تقب يتعداد ياز  شد که بازدا شر  ها منت

ــت نیا ــ انیجر کیها را نه بازداش ــاده بررس ــد انقالب ایو  تیجنا کی« یس ــ» اتهامات ض  يهااز جنگ یبلکه بخش

ـــت پرده رق ـــع يبرا بانیقدرت پش ـــروع انحرا«و  يمنتظر اهللاتیآ فیتض  يهاابرقدرت تیدر انقالب با حما یفش

 دیاست. سدانسته »یهاشم يباندمهد«ونشان را متوجه نام یب يهاهیاعالم نیانتشار ا يشهرياما ر .دانستندیم »یخارج

ــم يهاد ــع يمنتظر اهللاتیداماد آ یهاش ــ یاز جمله نفرات اهللاتیفرزند کوچک آ يمنتظر دیو س  دیکه در اعترافات س

  رد کردند. يمهد دیس انیهرگونه ارتباط خود را با جر يامورد اتهام قرار گرفتند، با ارسال نامه یهاشم يمهد

 

  یهاشم يمهد دیو برادر س يداماد منتظر یهاشم يهاد دیس
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  یاسالم يجمهور میبا رژ هایکائیفر، عضو سابق ساواك شاه و دالل اسلحه و رابط آمر یمنوچهر قربان

 

صل فریقربان منوچهر سط ا ساواك، که وا سلحه و مأمور  شهور به نام قربا) دالل ا سالح از  ی(م فروش چند محموله 

 ینورث معرف وریکار به ال نیا يرا برا فریبود که قربان یکس نیلد کلیبود. ما نیمک فارل يدر ماجرا رانیبه ا کایآمر

  است.مترجم عضو سابق ساواك بوده کی يکه و استآمده لیب مزینوشته ج " ریعقاب و ش"کرد. در کتاب 

 لیرا به اسرائ رانیکه نفت ا رانیا نیافسر ساواك بود و در شرکت استارال فریمنوچهر قربان 1357قبل از انقالب سال 

ساواك نقش  سیکه در تأس رانیافسر موساد در ا يمرودین عقوبیبا  یکیروابط نزد فریبود. قربان کیشر فرستادیم

شت یمهم شته ،دا سال دا ست. در  س فریقربان 1980ا نوژه دخالت  يکودتاکه در یو مأموران اریشاپور بخت نیب طوا

  شدند. ریکه در آن دخالت داشتند دستگ یافسران یکودتا شکست خورد و تمام نیا کنیداشتند بود؛ ول

  

  

  دالل اسلحه فریمنوچهر قربان
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س فریقربان 1980 يدهه در شم روسیبه همراه  سرائ یها سلحه تحت نام  يدالر ونیلیم 50معامله  کیرفت تا  لیبه ا ا

 معامله در لحظه آخر کنسل شد. نیبفرستد. ا رانیکهکشان به ا اتیعمل

را با رابرت  فریرابطه قربان نیبودند. لد نیلد کلینورث و ما وریاول کایدر آمر فریقربان یرابط اصـــل 1980 يدهه در

مورد ســوء ظن بود و ســه بار تحت  یســیک امیلی) وCIA(يا يآ یســ سیتوســط رئ فریبرقرار کرد. قربان نیفارلمک

ســوء ظن داشــتند و شــک  فریبه قربان زین یرانیا يمهاقرار گرفت که هر ســه بار رد شــد. مقا یدروغ ســنج شیآزما

شتند که و سال بردیم رانیبه ا کایاز آمر یمدارك تقلب يدا سوخته قلمداد  فریقربان يا يآ یس 1984. در  را مهره 

ـــت. اول رقابلیغ يفرد يکه و یمعن نیکرد به ا دروغگو  يرا فرد فریخود قربان ينورث در اعترافها وریاعتماد اس

  .ندخوا

سال  سامبر  سه روزه ب کی نیلد کلیما 2001در د سازمان دفاع آمر فریقربان نیمذاکره  کرد. برگزار ایتالیدر ا کایو 

شاور داگالس ف نیدر ا نیلد سال  سمیدر جنگ با ترور رانیها در مورد نقش ابود. مذاکره ثیزمان م  2003بود. در 

. میدانســـتیکه خود نم امدیبه دســـت ن فریاز قربان يزیچ فتخواند و گ تیاهمیمذاکرات را ب نیدونالد رامســـفلد ا

  کند. افتیدر یغمبل یانجیقصد داشت به عنوان م فریقربان

  

     (Oliver North) نورث وریال
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 يلنگرود يخاور دیس ینق یعل ریم

شتم بهمن  وستیمتولد ب يلنگرود يخاور دیس ینق یرعلیم  ندهیو نما يبه منتظر کینزد یدر لنگرود روحان 1326ه

 دیتوســـط ســـ میبا مقامات رژ داریو د رانیبه ا نیمک فارل انهیدور اول و دوم مجلس بود. پس از لو رفتن ســـفر مخف

ـــم يمهد ـــال  يبرادر داماد منتظر یهاش ـــ ینقیرعلیم 1365در س مجلس بود که به  ندگانیاز نما یکی يد خاوریس

بازداشــت شــد. مدت  لیدل نیفاش شــود و به هم دارهاید اتیاعتراض کرد و تالش داشــت جزئ داریبودن د انهیمخف

 یعلن ریپس از محاکمه غ يخاور دیســـ ینق یرعلی) م67دور دوم مجلس (احتماال در تابســـتان  انیپس از پا یکوتاه

ــط ر ــهريتوس ــگرا یواه اتبه اتهام يش ــد. زن برادر او ن ییهمجنس ــرب خمر اعدام ش  ینق یرعلیم کهیهنگام زیو ش

  .دیبا ضربات چماق به قتل رس میبود توسط عوامل رژ ندهینما

  

 

  يلنگرود يخاور دیس ینق یعل ریم
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 یراشرافیم يمهد دیس

 ریمجلس و مد ندهینما ،يدار در دوران پهلوو کارخانه یرانیا اســـتمداریافســـر ارتش، ســـ یراشـــرافیم يمهد دیســـ

  نقش داشت. زیمرداد ن 28 يبود که در کودتا» آتش«تندرو  یدست راست يروزنامه

شراف ریم شغال ا یا سر ارتش بود. با ا شاه اف ضا سط قوا رانیدر اواخر دوران ر سمت ن،یمتفق يتو سئول ق از  یاو که م

تعلل کرد و مورد مؤاخذه قرار گرفت.  نیخودروها به متفق کیالســت لیبود، در تحو رانیارتش ا یکیلجســت يانبارها

مقاله  انینیاهللا معچون نصرت يکرد که در آن افراد يندازاآتش را راه ياز ارتش خارج شد و روزنامه لیدل نیبه هم

حمالت را به آنان  نیدتریشد ،يورشهیو فرقه دموکرات پ جانیبحران آذربا انیدر جر ژهی. روزنامه او به ونوشتندیم

 لمانانبا مجمع مســـ یخوب ي. او رابطهکردیم یســـنجاب میو کر زادهركیاحمد ز يبه رهبر رانیو حزب ا هایاو توده

و در هنگام تحصن مخالفان  یشدن نفت، هوادار نهضت مل یمل انیداشت. در جر يآبادمجاهد وابسته به شمس قنات

صدق بود. با ا شرافیشخص م نحالیدولت، همراه م ست یرا ست وز يروز نیاز نخ صدق به نخ س يریکه م از او  د،یر

 او در مجلس است، نه در دولت. يباور بود که جا نیانتقاد کرده و بر ا

 انیشــهر نامزد شــد. پس از پا نیدر زمان دکتر مصــدق، در انتخابات مجلس هفدهم از شــهر مشــک 1330در ســال  او

صورت گرفته در انتخابات و اعمال نفوذ ارتش  يهایکاراز خالف یشهر، چند گروه از مردم محل نیانتخابات در مشک

کشور دستور داد که کار شمارش  ریصالح، وز اریکردند. مصدق به اهللا تیبه وزارت کشور شکا ،یراشرافیبه سود م

 ریصــالح به نخســت وز اریشــده متوقف ســازد، پس از چند هفته اهللا ادی اتیبه شــکا یدگیشــهر را تا رســ نیآرا در ا

برنده انتخابات اســت. در مجلس اعتبارنامه او مورد  یراشــرافیبا باطل کردن آراء مشــکوك، م یگزارش کرد که حت

 شد. دییمخالف، تأ يرا 4تنها با  یقرار گرفت ول زادهركیز اش،یمیقد بیمخالفت رق

ـــدق و جبهه ملدکتر  نکهیا با ـــ یمص به  یمنته اناتیمجلس بود که در جر نینبودند، در واقع هم یاز انتخابات راض

شرافیم يتنها مهد دیبدون ترد یداد، ول يبه احمد قوام را ر،یت امسی س یبود که حت یرا ها اعتبارنامه یدر هنگام برر

که جو مجلس  یدر زمان یاو حت زی. پس از آن نردانتخابات متهم ک یدر آغاز کار مجلس، دولت مصدق را به مهندس

سود جبهه مل سپس  ندگانینما گری. به مرور ددادیو مصدق بود، به خود جرات انتقاد م یکامالً به  صدق و  مخالف م

تا در  وســتندیبه او پ یمک نیحســ تاًیو نها يزهر یعل ،ییمظفر بقا زاده،يچون ابوالحســن حائر یاز جبهه مل دگانیبر

ـــحنه مجلس به  28 يبه کودتا یمنته یانیپا ياهماه مخالفان و هواداران  انیم یپارلمان اریجدال تمام ع کیمرداد ص
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صدق تبد شرافیشود. م لیم شت. او در نطق يدیشد یستیضد کمون هیرو یرا  1332در مجلس در هفتم خرداد  یدا

 گفت: نیچن

اعمال و اصرار شما در سقوط  نیمملکت مسلط شود و با ا نیبرا سمی) کمونمینی(خدا کند ما نب کهیاگر آنروز انیآقا«

ضرر نخواه یلگد کوب چکمه خارج رانیمملکت ا ست  يما برا رایکرد ز میگردد ما  ستقالل خود تفنگ بد حفظ ا

س میریگیم سلب شده و با میدکه احساس نمو قهی. آن دقمیجنگیم يربلندو باکمال   يسرنوشت ابد دیقدرت از ما 

دو جنگ در برابر تجاوز در قبال نفوذ زور و  یکه در ط یمثل همه کســـان خیمثل تمام قهرمانان تار میرا اســـتقبال کن

و بعد با کمال افتخار درراه  میکنیم کاریپ دندینفس جنگ نیتا آخر یدر رومان یاسـتعمار در لهسـتان در چکوسـلواک

ــته م در ،وطن خود ــویراه هدف خود کش ــان از ما  یی. آنهامیش ــدند خونش ــته ش که در اروپا درراه نجات وطن کش

شما آقا ترنیرنگ شما آقامصدق يشما جناب آقا انینبود. اما  سلطنه و  س انیال شما  دیطرفدار دولت بدان ونیفراک که ب

صاف کُ شهیهم مسیرحم نخواهند کرد. کمون شنجاده  س دیها را نابود خواهد کرد. آگاه با راه  نیا ریاگر در ادامه و 

صرار کرد شما رحم نخواهند کرد. آنروز اگر عده نیشما و ا نی. ادیغلط ا ست آن روز به  شاهد ا  ادیشما ز يملت 

شد همه را کمون شون اجنب ستهایبا سل م یو ق سل ستان  دانیچراغ برق م يرهایوگرنه ت گذاردیجلو م در  کیکایبهار

شما خواهد شت نی. ابودانتظار  ست که تمام چوب یسرنو ستهاا شورها یستیکمون يب شت پرده آهن يدر تمام ک  نیپ

 بدان دچار شدند.

دکتر  يجناب آقا دیمجلس هســـت که بتواند بگو نیدر ا یچه کســـ دیگرد لیاز حزب توده به دولت تحم ریوز دو

سر تجز ریآذر وز سرهنگ آذر اف سردار  سب به حزب توده ن ریوز يورشهیطلب پ هیفرهنگ و  س ست؟یمنت  یچه ک

ضو تواندیم ستر ریوز يجناب آقا تیمنکر ع ستعمار  تیو جمع دهصلح حزب تو تهیدر کم يمحترم دادگ مبارزه با ا

 نیو هفتم فرورد ستیب روزعثمان نموده که  راهنیپ یباشد؟ موضوع گزارش را همان دست ياتوده ستیحزب کمون

ضا صو يبنام تقا ستال ریتوده اجازه داد که ز ستیآن به حزب کمون بیت سرخ داس و چکش و عکس ا با  نیپرچم 

 یمواظب بودند که کسـ یانتظام يبدهند و تعجب آن اسـت که قوا حشبه شـاه مملک و اسـتقالل ما ف يکمال آزاد

 »توده نشود. ستیحزب کمون یمانع وطن فروش

سقوط مرکز راد 1332مرداد  28 يکودتا در  د،یانجام رانیا خیدر تار سابقهیب ییویسکوت راد کیکه به  ویپس از 

عالوه بر  بعد او يمصــدق را اعالم کرد. در ســالها یرفته و خبر ســرنگون کروفنیبود که پشــت م یکســ نیاو نخســت

  .دیتاج گرد یسندگیر يانهبه اصفهان رفت و مالک کارخ ز،یدر مجلس سنا و حزب رستاخ تیعضو
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را نابود  رانیا یسنت ياقدام کشاورز نیبا ا هاییکایآمر«معتقد بود:  يشاه بود. و دیاز مخالفان انقالب سف یاشراف ریم

آنها را گرفت، نه  يجلو دیاند، باها خائناز ارباب ی. اگر برخکندی. االن کشــاورز با مســاعدت ارباب کار مکنندیم

شاورز یستمیس نکهیا س يرا که به نفع ک ست، نابود کرد. چرا که در  شاورز را به بانک دیجد ستمیا  یدولت يهاک

  ».رودیقرض م نیا يبه پا اش،هیسرما یو تمام کنندیمقروض م

شرافیانقالب م يروزیپس از پ ستگ یرا سرش د صادره گرد ریو پ شان م شدند. م دیو اموال  شرافیو با تعهد آزاد   یرا

اقامت در  يهااز شب یکیداشت به قم رفت. در  ینیاهللا خمبا روح یدوست يحاضر به ترك وطن نشد و چون سابقه

ــلح که از لهجه يادیز يقم عده ــاز افراد مس ــان معلوم بود اص ــتند؛ با حکم فتح یفهانش او را  يآبادنجف دیاهللا امهس

ستار آزاد یقدوس انیآقا قیاز طر ینیخم يو يریکرده و به اصفهان بردند. با دستگ ریدستگ او  يو محمد مؤمن خوا

 دیام ی. ولشــودیحکم اعدام م ينوشــته و مانع از اجرا يآبادنجف دیاهللا امخطاب به فتح يانامه ینیاهللا خمشــد. روح

ــرافرینداده و م ینامه جواب نیبه ا يآبادنجف ــ يو ي. پس از اعدام جنازهدکنیرا اعدام م یاش  دیرا به قم آورده و س

  شد.به خاك سپرده نیبر آن نماز گزارد و در قبرستان ابوحس دهیپسند یمرتض

  

 

  یراشرافیم يمهد دیس
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  یاهللا اشراق بیحب

  .محکوم به اعدام شد يآبادنجف دیام استیبه ر یاست که در دادگاه یکسان گریاز د یاهللا اشراق بیحب

شراق   صفهان  1286(زاده  یا ستسی) 1358 مهر 12 –در ا سال  کهبود.  یرانیا مدارا  يشهردار 1336 یال 1335از 

  .ده داشتاصفهان را بر عه

سابق اداره دیو خورش ریش تیعامل سابق جمع ریمد ،یاشراق فرهنگ و هنر و سرپرست مدرسه  يسرخ، سرپرست 

 ادارات قرار داشت. ریو سا دیو خورش ریسال در راس ش 29اصفهان را داشت، او  به مدت  یمامائ یعال

به شانه و  ربارانیبه شکنجه و اعدام (ت يآبادنجف دیاهللا امبه قضاوت فتح یدر دادگاه 1358در سال یاشراق اهللابیحب

را خاموش  گاریســـ يســـاعد و يبود، روخود را از دســـت داده یینایدر دوران شـــکنجه ب يپهلو) محکوم شـــد. و

ش يبودند، دو ناخن وکرده صادره دندیرا ک سرانجام با م ، حکم 1358اش در دوازدهم مهر و خانواده يو اموال يو 

  اعدامش اجرا شد.

 کیتمام اموال خانواده  يمصادره شد. به جا  يآبادنجف دیاش به دستور فتح اهللا امو خانواده یاشراق اهللابیاموال حب

ســال اطالع دادند که همان آپارتمان از  ســتیاش منظور کردند، پس از حدود بخانواده يبرا يمتر 60عدد آپارتمان 

شد. همچنپس گرفته يخانواده و شان مبلغ پنجاه م نیقطعه زم کی دیخر يبرا ن،یخواهد شده ای صادره  تومان  ونیلیم

  پرداخت کردند. یشرع تیرضا يبرا

  

   یاهللا اشراق بیحب
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 یدر حکومت اسالم نیاموال محکوم يمصادره

که پس از  شودیمگفته یمجموعه اقدامات قانون کیبه  رانیا یاسالم يدر نظام جمهور هاییاموال و دارا يمصادره

 يگسترده يبه دستور دادگاه انقالب صورت گرفت و موجب مصادره ای ینیاهللا خمروح دیبه فرمان س 1357انقالب 

 نان،یکارآفر ،یو نظام یدولت رتبهیکارمندان عال یبرخ ،ياز وابســتگان به حکومت پهلو ياریبســ يهاییاموال و دارا

شور رفته يافراد ،ینید يهاتیو تجار، اقل دارانهیسرما شناس که پس از انقالب به خارج از ک سر بودند، و هنرمندان 

ــد. نهاد ــت دادگاه انقالب ش ــعفان  ادیبه نام بن زینو ن يو پردرآمد به دس ــتض ــالممس به  بوطامور مر يبرا یانقالب اس

قبل از انقالب،  يدهه نیچند نانیکارآفر نیمصادره شده، نام بزرگتر يهاییاموال و دارا انیشد. در م جادیمصادره ا

ــغر قندچ یمحمدتق ،یامیاز جمله برادران خ ــن آزما ،یروانیا یمتق میمحمدرح ،یبرخوردار، اص  اهللابیحب ش،یمحس

ــا ،يثابت، برادران الجورد اهللابیخداداد، حب نیجعفر اخوان، حســ ان،یالقان ــروشــاه ،ییخانواده رض  ،یخاندان خس

مجبور به تَرك کشور شدند،  دارانهیو سرما نانیآفرراز کا یبرخ .شودیم دهید یتوکل یبرادران ارجمند و محمدتق

 شدند.دار سپرده يبه جوخه انیالقان اهللابیهمچون حب زین یو برخ

 یاز اقتصاد خصوص یبخش مهم ،»رانیا عیصنا يقانون حفاظت و توسعه« بیبا تصو ژهیها، به ومصادره نیا یط در

صنا رانیا سرما 53بزرگ مربوط به  عیشامل اموال، کارخانجات و  صاد ا هیصاحب  شد و اقت صادره  صنعت م  رانیو 

 نان،یاز کارآفر ياریفرار بســـ ســـو،کیاز  ها،مصـــادره نیا آمدیشـــد. پ »يســـازیدولت«به نام  يدیوارد مرحله جد

سو یرانیو تجار ا دارانهیسرما شور بود، و از  ضعفان بر پا ادینهادِ بن يریگشکل گر،ید يبه خارج ک ست امالك  يهیم

 36 ادیبن نیدرآمد ا 1398بود. در سال  رانیا ياقتصاد ينهادها نیو پردرآمدتر نیتراز مهم یکیبه عنوان  يامصادره

سالتومان بوده اردیلیم ارهز ست. در  شده ن ییهابعد از انقالب، بخش يهاا صادره  ستاد  دیشه ادیبه بن زیاز اموال م و 

مورد  زیاما در جامعه ن شــد،یها اگر چه به دســت دادگاه انقالب انجام م. مصــادرهاســتدهیفرمان امام رســ ییاجرا

ــنفکرانها و گروه انیدر م یپردازانهینظر يو دارا تیحما ــ ژهیوبه روش ــتیمارکس ــ یس ــوس ــتیالیو س  نیتحت عناو یس

 بودند. یخصوص تیریداشتند و به دنبال سلب مد نانیو کارآفر دارانهیبه سرما یبود که نگاه منف» خواهعدالت«

 يهااست. گزارشبوده ریاخ يهااز موضوعات مورد بحث در سال یکیصورت گرفته  يهاو علت مصادره سرنوشت

 يدیتول يها و واحدهااز صاحبان کارخانه ياریکه بس دهندیانقالب، نشان م لیجو اوا دنیپس از فروکش منتشرشده

صادره شته میبا رژ یرقانونیروابط غ« چیشده، هم شته» گذ شده واند ندا صادره  شتباه اموال آنها م ست. پبه ا از  شیا

 آالتنیو پول و ماش نیزم«عبارت است از  دیکه صنعت و تول کردندیخواه تصور معدالت ونیمصادره، اگرچه انقالب
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شتن ا»و کارگر صادره با وجود دا س نی، اما پس از م صنا ياریموارد، ب ستگ رانیمهم ا عیاز  شک سرعت رو به ور  یبه 

کند،  تیریو مد يرا گردآور» و کارگر آالتنیو پول و ماش نیزم«که بتواند  »یتیریمد«رفتند و نقش  نیاز ب ونهاده 

 يمشــابه در طول ســده ياز کشــورها گرید یدر برخ ران،یدر ا دارانهیمصــادره اموال ســرما يمشــخص شــد. تجربه

 بود.گرا تکرار شدهچپ يهاگذشته توسط گروه

 ي. مصادرهرسدیفرمان امام م ییاست به ستاد اجرا یاز قانون مجازات اسالم یحال حاضر، مصادره اموال که جزئ در

سط ا هاییاموال و دارا سیس انیاز زندان یستاد تا اکنون در مورد برخ نیتو شته یدتیو عق یا ست.به عالوه، ادامه دا ا

ـــتاد اجرا ینیاهللا خمروح ـــادره  يار تام برایفرمان امام اخت ییبه س ک لوجوه و اموال مجهول الما يهیفروش کل ایمص

از اموال مصادره شده بازگشت  یبرخ 70 يدهه ياست که در سالهاشدهگفتهاست. بالصاحب و ارث بال وارث داده

  شد.داده

مت پهلو لیدر اوا به حکو گان  ـــت عال یبرخ ،يانقالب، اموال وابس ندان  بهیکارم ظام یدولت رت  نان،یکارآفر ،یو ن

انقالب مصادره شد. احکام  يهاو هنرمندان سرشناس و پرآوازه به حکم دادگاه ینید يهاتیو تجار، اقل دارانهیسرما

اموال منقول و  یاز احکام تمام یدر برخ شد،یصادر م یضقا صیانقالب به اشکال گوناگون و بنابر تشخ يهادادگاه

از احکام اموال پدر، مادر،  یاموال همســر و فرزندان و در برخ یحت گرید یو در برخ شــدیفرد مصــادره م رمنقولیغ

صادره م سشدیبرادر و خواهران متهم، م صدور حکم ياری. در ب اموال و  یاز دادگاه انقالب، برخ یاز موارد قبل از 

ــط ارگانمکان ــدهها توس ــرف ش ــت که در ابتدا ییهاگزارش نیبود. همچنها و مردم تص  یانقالب برخ يموجود اس

ـــبانه برخ ونیانقالب ـــرف م ياهاز خانه یش ـــرف نیاز تاراج اموال در ا زین ییها. گزارشکردندیمجلل را تص ها تص

 موجود است.

 دارانهیســرما يهااز هتل یبرخ ياصــفهان حکم مصــادره یدادگاه انقالب اســالم سیدر اصــفهان، پس از آنکه رئ 

 ی. هاشــمکردندیو آنها را تصــرف م رفتندیها مخودشــان به داخل هتل ونیاز انقالب یرا صــادر کرد، برخ یاصــفهان

 یبود و احکام مصادره نادرستسابقه افتادهو کم وانج يهایها دست قاضدادگاه«که  دیگویمورد م نیدر ا یرفسنجان

 یبودند و مسائل شخصانقالب نفوذ کرده يهادادگاه ای هاتهیناباب در کم يهاهم انسان یو گاه کردندیهم صادر م

که در خارج از  يشد که اموال افراد بیتصو یپس از انقالب، قانون نیهمچن» .کردندینقالب مخلوط مرا با مسائل ا

سر م شور به  سوب کرده و به نهادها بردندیک صاحب مح س يرا به عنوان اموال بال  نیکه ا دادیشده اجازه م سیتأ

 اموال را مصادره کنند.
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 1357پس از انقالب  یخصوص يهابانک مصادره

توسط  یبانک خصوص يتجارت و صنعت، تعداد يکشور در حوزه ازیتا پنجاه، بر اساس احساس ن یس يهادهه در

 دارانهیبه سرما ینگاه منف ریدر ز ،یشدند. پنج ماه از وقوع انقالب اسالم سیتأس نانیو کارآفر دارانهیاز سرما یبرخ

ها داد. بانک يسازیاقتصاد، فرمان به دولت يدر حوزه ودمهم خ يهااز مصوبه یکیانقالب در  يشورا ،يدارو بانک

ــادره،  ــ 24پس از فرمان مص ــوص ــاحبان حق یبانک خص ــدند و به تملک دولت  یقیو مختلط از تملک ص خارج ش

ساس پ یبرخ يدرآمدند. اگرچه به گفته صم شنهادِیبر ا  تیاما در نها دهند،یها را مبانک نیبر ادامه کار ا میدولت ت

صم ص يهاانقالب بانک يشورا میبا ت صو شده م يها. از جمله بانکشوندیمنحل م یخ صادره  بانک «به  توانیم

ـــنعت و معدن ـــهر«، »ص و  رانیا یالمللنیبانک ب«، »بانک اعتبارات« ،»وشیبانک دار« ،»انیرانیبانک ا« ،»اریبانک ش

پس » بانک صنعت و معدن«همچون  ییهابانک از،یاشاره کرد. با توجه به ن »رانیو ا سیانگل یبانک شاهنشاه«، »ژاپن

  شد. سیاز چند سال دوباره تأس

 

 و صنعت هیصاحب سرما 53بزرگ مربوط به  عیکارخانجات و صنا يمصادره

سرما یمنف نگاهِ صاحبان  صو 1358 ماهيدر چهارم د و تجار هیبه  صنا« بِیموجب ت سعه      »رانیا عیقانون حفاظت و تو

ـــد در دو ماده ـــتگ يریجلوگآنها  يکه ادعا ش ـــرما«به  یاز وابس  يو اداره اءیجهت اح«و  »یغارتگر جهان يدارهیس

ــح ــنا »حیص ــاد و ص ــنا«بود.  عیاقتص ــعه ص ــال  ریدر ت »رانیا عیقانون حفاظت و توس پس از  ماهپنج  یعنی، 1358ماه س

ص يهابانک يسازیپس از فرمان دولت یو کم» انقالب يروزیپ« صو صو» انقالب يشورا«در  ،یخ شد. طبق  بیت

صاحبان آن از طر یو معادن بزرگ عیصنا«قانون،  نیدوم ا يماده ستفاده میبا رژ یرقانونیروابط غ قیکه  شته، ا  يگذ

دند و در تملک دولت مصـادره شـ »اندافتهیکالن دسـت  يهابه ثروت یحقوق عموم عیینامشـروع از امکانات و تضـ

نفر مشهور  53به فهرست، به  گریکه با اضافه شدن دو نام د بودند،قانون شده نیا نفر مشمول بند ب 51 قرار گرفتند.

سال،  35داشتند و امروز بعد از گذشت  اریرا در اخت نیسرزم نیاز ثروت ا یبخش اعظم ينفر که روزگار 53شدند. 

از آنان  یوجو کرد و از برخها جســـتها و خطوط روزنامهکتاب يالالبه توانیم یاز آنان را به ســـخت یبرخ يردپا

که همچنان  ییها. کارخانهاســتجا ماندهآنها به ادگاریاما  ســتندیما ن انیاز آنها در م یلیســت. امروز خین چیجز نام، ه

ــان م ــده ییو برندها چرخدیچرخش ــتها ماندههنوز در خاطره هااند اما نقش آنکه اگرچه خاموش ش  53 انی. از ماس
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ست 57که آن روزها توفان انقالب  ينفر  يخبر چیه نفر 13از اما . میکن دایپ ينفر خط و خبر 40از  میبا خود برد، توان

  .ستیدر دست ن

نفر  نیبل، چندانقالب شدند. در مقا يدر سراسر کشور مشمول مصوبه شورا يدیواحد تول 500از  شیب شودیمگفته

ـــتند با چهره ی. آنها حترندینفر تالش کردند تا اموال خود را پس بگ 53 نیاز ا ـــ يهاتوانس ـــیمهم س  دارید زین یاس

 ماند. جهینتینها بآتالش  تیدهند. اما در نها حیها را توضبودن مصادره لیدلیباشند و بداشته

در  کایکه با آمر یالمللنیب يهاها و کارخانهتمام شرکت ع،یقانون حفاظت و توسعه صنا» ب«به موجب بند  ن،یهمچن

ـــادره م ـــمول مص ـــدندیارتباط بودند، مش که  رانیدر ا یالمللنیب يهاهتل نیاز بزرگتر ياآنها، مجموعه انی. در مش

وجود  زیبود نساخته شده یرانیا دارانهیسرما يگذارهیبا مشارکت و سرما ای ییکایآمر یالمللنیب يهاتوسط شرکت

ـــرا ت،یها يدارد. از جمله آنها: مجموعه ـــهرها 8ننتالینترکنتیو ا لتونیه تون،یش  ن،یبود. همچن رانیمختلف ا يدر ش

ــانزده کارخانه دارو  رخانه) و هورس، و کاي(الحاو سیوی(رازك)، پارك د زریمانند فا ییکایو آمر یتیچند مل ییش

  د.نام بر توانیجنرال موتورز (پارس خودرو) را م

و افزوده شدن  کایبا اشغال سفارت آمر ،»رانیا عیقانون حفاظت و توسعه صنا«بعد از مصادره اموال افراد مورد نظر در 

سرما يزیست کایآمر تر شد. نگاه ها تنگمنتقدان مصادره يو عرصه بر رو دیتشد یانقالب يفضا ،يدارهیبه مبارزه با 

. شدیم شتریدر صادرات و واردات بودند، هر روز ب یجهان دیتول نظاماز  یکه در آن زمان بخش رانیا عیبه صنا یمنف

 گرید یبودند، برخ یخصوص تیکه به دنبال سلب مالک یاسالم یِستیالیچپ و سوس یاسیس يروهایفشار ن شیبا افزا

مصادره شدند که  دیموج جد نیشامل ا نویهمچون؛ ارج و م ییهامصادره شدند. کارخانه یخصوص يهااز کارخانه

که به  يفشار احزاب کارگر ریمعموالً صاحب اموال ز د،یجد يهامصادره نیمشهور شد. در ا» موج دوم مصادره«به 

ــورا تیریمد«دنبال  ــدیاموالش م لیبودند، مجبور به تحو »ییش ــاهش ــروش و  يریگپس از چند روز گروگان ی. خس

ـــودیمجبور م دیتهد ـــال  ن،یدهد. همچن لیرا تحو نویکه کارخانه م ش  میعبدالرح يهاییدارا ي، همه1362در س

 غاتیبه سازمان تبل ،یالنیگ يمحمد استیبه ر ینامه در دادگاهصلح کی ياز زندان، با امضا يپس از آزاد يجعفر

 نیکه برگزار شد چن یدادگاه ي، درباره»صبح يدر جستجو«در کتاب خاطرات خود،  يواگذار شد. جعفر یاسالم

را  ریرکبیتا انتشارات ام زدیبا لگد بر سر و صورتم م یالنیوارد اتاق شدند و گ یالنیگ يو محمد یجنت«است: نوشته

ـــک به هیهد یجنت التیبه تش جانم چنکنم و من   يخود برا يهاتا آخر عمر تالش يجعفر» کردم! نیخاطر حفظ 

                                                           
8 InterContinental 
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ـــدور مکر یرا ادامه داد، ول شیهاییدارا گریو د ریرکبیام يریگبازپس  يهااعاده اموال در دادگاه يرا ربا وجود ص

  نشد. غاتیاز سازمان تبل ریرکبیمختلف، او سرانجام موفق به پس گرفتن ام
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 یاراض میاصالحات، مصادره و تقس

 یمنتشــر شــد که از برخ یدوم، طرح يپهلو يدر دوره یبار پس از اصــالحات ارضــ نیدوم ي، برا1358اســفند  در

کشــت که توســط  ریز یاراضــ«طرح مربوط به  نیموجود در ا ياز بندها یکی. شــدیم تیســلب مالک ن،یمالکان زم

 ییو توانا ازیبود که با توجه به مصــلحت جامعه و نمورد، ذکر شــده نیبود. در ا» مصــادره شــده یاســالم ينهادها

ض شخاص، ارا شرا یا صاص معام يکارها يبرا ای شودیواگذار م طیبه افراد واجد  سوم آن ابدییالمنفعه اخت . بند 

بزرگ است  داراننیبزرگ که در دست زم یاراض«مقابل است:  يمربوط به دسته یاراض يمربوط به حکم مصادره

ــاس  ئتیمورد، ه نیدر ا» هم دارند. یمجوز قانون یم قبلیرژ يهاو ظاهراً با مالك هفت نفره اجازه داشــت که بر اس

بدهد. در همان ابتدا،  طیواجد شرا يدارا گریو به فرد د میاز آنرا تقس یبخش ایرا مصادره کند  نیتمام زم ایها، تبصره

  قرار گرفت. یلیاردب يموسو میافراد، مورد انتقاد عبدالکر يهاو باغ هانیزم میمصادره و تقس يوهیش

 يهاداشــته و دارد، در ســال يارا در ارتباط با اموال مصــادره یو اصــل نینخســت فهیعفان که وظمســتضــ ادیبه عالوه بن

ست ش نینخ صاد دیشه ادیبن ياز بودجه یانقالب، بخ سازمان اقت صادره زیکوثر) ن ي( . شدیم نیتأم يااز محل اموال م

سال  ست وقت بن 1364سپس در  سرپر ست  ش ،ینیاهللا خمو موافقت روح دیشه ادیبا درخوا  يااز اموال مصادره یبخ

فرمان امام در  ییستاد اجرا يریگقرار گرفت. با شکل دیشه ادیبن اریدر اخت یبه شکل رسم یمال يهانهیهز نیتأم يبرا

شده به ا يهاییاز اموال و دارا یبرخ ز،ین 1368سال  صادره  شد. لیستاد تحو نیم سط رو يدر برآورد داده   ترز،یتو

 است.زده شده نیدالر تخم اردیلیم 95، رقم 1392ستاد در سال  نیا يهاییارزش دارا

ــه نهاد بن هر ــعفان، بن ادیس ــتض ــه ادیمس ــتاد اجرا دیش ــ ییو س ــوص ــتند و نه دولت یفرمان امام، نه خص  ریبلکه ز ،یهس

  آنها را ندارد.الت در اموراجازه دخ زی. دولت نرندیگیقرار م رانیا یاسالم يرهبر جمهور ينهادها يمجموعه
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 ياها و سرنوشت اموال مصادره آمدیپ

صادره شد. برخ یرانیا دارانهیسرما يهاییاموال و دارا م شور  صدها نفر از آنها به خارج از ک  نیاز ا یموجب فرار 

منتشرشده پس از  يهابرسند. گزارش ياقتصاد يهاتیبه موفق گریتوانستند بار د زیدر خارج از کشور ن داران،هیسرما

شان م لیجو اوا دنیفروکش س دهندیانقالب، ن روابط « چیه ،يدیتول يها و واحدهاکارخانه نیاز صاحبان ا ياریکه ب

شته میبا رژ یرقانونیغ شته» گذ ضندا ست هایاند و قا صادره، اگرچه انقالب شیاند. پکردهصادر یاحکام نادر  ونیاز م

، اما پس از »و کارگر آالتنیو پول و ماشــ نیزم«عبارت اســت از  دیکه صــنعت و تول کردندیخواه تصــور معدالت

شتن ا صادره با وجود دا س نیم صنا ياریموارد، ب ستگ رانیمهم ا عیاز  شک سرعت رو به ور رفتند و  نینهاده و از ب یبه 

ـــوز و آگاه که بتواند  »یتیریمد«نقش  ـــ نیزم«دلس کند،  تیریو مد يآوررا گرد» و کارگر آالتنیو پول و ماش

صادره شد. قبل از م شخص  خود  يکار يهابخش و در حوزه نیفعال در ا يدیتول يهاها و واحدها، اغلب کارخانهم

آنها، به  يداشتند. پس از مصادره یمل دیدر اشتغال و تول یو منطقه بودند و نقش مهم رانیموفق و سودآور در ا اریبس

ـــنااز کارخانه یمرور زمان، برخ  يو کارخانه کیالکترپارس پرس،یارج، تول ،یمهم همچون کفش مل عیها و ص

مانند  گرید یاند، و برخخود را از دست داده، متروك شده و امکانات آنها فروخته شده دیتوان تول شیآزما رکتش

 نیمستضعف ادیسابق بن سیرئ قدوستیمورد محسن رف نیمواجه شدند. در ا نیسنگ يبا ضررها يخودروساز عیصنا

 هیبق میکرد لیشرکت بود که ما آن را به چهارصد شرکت تبد يو اند 800شدم،  ادیبنده وارد بن یوقت«که  دیگویم

ــوع میرا منحل کرد ــتند البته بعد از بنده ب تیچرا که موض ــرورت نداش ــرکت د 200از  شیو ض  ایواگذار  زین گریش

انجام  توانندیکه مردم م یکوچک يکارها ادیبود که بن نینبود و اســتدالل ا یمنحل شــد چرا که فقط بحث ضــررده

 »فروخته شد. یلذا برخ نکند دایدهد را ورود پ

س در شکر  سرل شده،  صادره  سن ف دیمورد امالك م شاور عال يروزآبادیح  يالیو يدرباره ياخامنه یعل ینظام یم

 زیپرو دیاست. سداده شده لیبه او تحو ياخامنه يبا دستور آقا شیسال پ 22 الیو نیلواسان گفته که ا يهزار مترده

 اریدر اخت ادیبن نیاز امالك خوب ا یکرد که بعضــ عالما یونیزیتلو يبرنامه کیمســتضــعفان در  ادیبن سیفتاح، رئ

 ادیبناســت که . او گفتهدهندیاســت که آنها را پس نم ینظام يمجلس و نهادها ،یاز مقامات ســابق و فعل يشــمار

سپاه پاسداران ملک  شود،یمسلح نم يروهاین فیامالك حر يریگمستضعفان در بازپس در  ياردیلیم 200از جمله 

ـــتفاده چیجماران را که ه ـــخ به انتقادها گفت که ملک حداد عادل در پ ی. غالمعلدهدیپس نم کندیهم نم يااس اس

 است.داده شده ياخامنه یعل دیس يهیبا توص طهمربو
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را در شمال تهران  يملک و يرین ینعلیاست که حسگفته یرانیآهنگساز و خواننده ا دان،یقیموس زادهیشماع حسن

صادره کرده و با  يخوانده برا »یخوانندگ فیشغل کث«به جرم آنچه  سند«خود م فروش در بازار  يآن را برا» جعل 

  است.مسکن گذاشته

  

 برکت ادیبوجود آمدن بن یچگونگ

ـــت که با بودجه و اموال برخ يهامجموعه ریاز ز یکیبرکت  ییدارو گروه ـــتاد فرمان امام اس  يهااز کارخانه یس

صادره ست. از جمله آنها تولشکل گرفته يام شده يهادارو و پخش البرز از شرکت دیا صادره  متعلق به خانواده  يم

 .شوندیم سوبمح رانیا ییدارو يهاشرکت نیترهستند که از مهم یخسروشاه

درخواســت نمود ســه دســته از  ياخامنه یعل دیبه ســ يادر نامه 1377وزش و پرورش در ســال آم ریمظفر وز نیحســ

که از قبل از  یســاختمانها و امالک هیکل تیشــود. مالکمســتضــعفان به آموزش و پروش داده ادیبن اریامالك در اخت

ضا ش يانقالب ف ش یآموز صادره گردیبوده و بعد از انقالب به نفع بن یو پرور ضعفان و جانبازان م ست ستدهیاد م و  ا

 آموزان قرار دارد.مورد استفاده دانش یو پرورش یآموزش يبه عنوان فضا زیاکنون نهم

 و آموزش و پرورش دهیمستضعفان و جانبازان مصادره گرد ادیکه بعد از انقالب به نفع بن یاراض هیعرصه کل تیمالک

صه نیانقالب در ا لیاز اوا سه نموده یانیها اقدام به احداث اععر ست و هممدر ضاا ش ياکنون به عنوان ف و  یآموز

 .باشدیآموزان ممورد استفاده دانش یپرورش

مســـتضـــعفان و جانبازان  ادیکه قبل از انقالب مدرســـه نبوده و بعد از انقالب به نفع بن یســـاختمانها و امالک تیمالک

آموزان قرار مورد استفاده دانش یو پرورش یآموزش ياز سالها قبل تاکنون به عنوان فضا کنیل استدهیمصادره گرد

  کرد. فقتدرخواست موا نیدر پاسخ با ا ياخامنه یعل دیدارد. س

  

 57و اموال مصادره شده بعد از انقالب  عیها، صناشرکت یبرخ

خودرو، فروشــگاه کورش،  رانیشــرکت ارج، ا ه،یمربوط به صــاحبان ســرما یخصــوصــ مهیو ن یبانک خصــوصــ 24

ست ستونیبر يسازکیکارخانه ال س مهیب ران،یامبل ران،یا ج شرکتمجموعه کارخانه گریو د زیتبر دمیا ا،یآ ها و ها، 
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و  ینفت پارس، کفش مل شرکت )،یران کنونیا يسازنی(کمبا ریدجانرانیا ،یامیبانک مربوط به احمد و محمود خ

ــنا 50از  شیب ــرکت در ارتباط با ص ــنعت ،یروانیا یمتق میمربوط به محمد رح یکفش مل عیش  ش،یآزما یمجموعه ص

ـــنعت ک،یپارس الکتر ـــرکت ص ـــ یقوه پارس، ش ـــرکت کاال با،یپارس توش ـــرکت فرش پارس، ش و  کیالکتر يش

مربوط به  يهاها و شــرکتاز کارخانه گرید ياموعهپارس و مج یالبرز و کاشــ کیکارتن البرز، ســرام يهاشــرکت

 یسهام یآرسیشرکت س س،یپرسپول یورزش یتاج، باشگاه فرهنگ یو فرهنگ یبرخوردار، سازمان ورزش یمحمدتق

ـــا رانی(پارس خودرو)، ا رانیعبده، کارخانجات جنرال موتورز ا یعبده مربوط به عل نگیخاص و بول  پایکاوه (س

شت ییو کارخانجات دارو پرسی)، تولزلید شاه یو بهدا سرو پخش  ،يدیدارو، ت دیاز جمله تول یمربوط به کاظم خ

البرز، شــرکت  وتریو کامپ عیتکنو صــنا ،یخســروشــاه يمربوط به خانواده نویم یگروه صــنعت گذارهیپا ور،یالبرز، پا

مربوط به  گریکارخانه د وت شــرک 80از  شیاصــفهان و ب لیاکر یبهشــهر، محمل کاشــان، راوند کاشــان، پل یصــنعت

سهام«فوالد خوزستان؛ از جمله  عیهپکو و صنا ،يبراداران الجورد  يها، کارخانه»کارخانجات نورد اهواز یشرکت 

خوزســتان و کارخانه شــهباز مربوط به براداران  يفلز عی، مجتمع صــنا»نورد شــاهرخ«، »نورد شــهداد« ،»نینورد شــاه«

ــا ــهام ،ییرض ــ«از جمله  یتوکل یبه محمدتق بوطمر يهاکارخانجات و س ــازنیماش ــاز« ،»زیتبر يس ــورس  ،»يکمپرس

کارخانه ساخت «، »نئوپان دیکارخانه تول« ،»یلیر عیشرکت گسترش صنا«، »موتوژن« ،»رانیپمپ ا« ،»یتوکل تیکبر«

 .»کایفورم

ش يسازکیسرام کارخانجات ست رانا،یا يسازیو کا  ان،یپتو پرن يدید تولتهران، واح يسازنیمالم ،يسازکیپال

. تماشاگه زمان هیمربوط به مراد ار گرید يدیواحد کوچک و بزرگ تول نیچند زیالدرادو و ن يسازیبستن يکارخانه

س يدیتول يهاو مجموعه شمش رو نیمربوط به ح س يخداداد، مجتمع  سرب انگوران مربوط به  نیمیکال و کارخانه 

صفهان ستگار ا ضا ر صف يکارخانه ،یر ساز يشکر اهواز و کارخانه هیت ضد.  يقند صر ع دزفول مربوط به محمد ابون

 ران،یشرکت پل ران،یسولز ا يکارالعملواردات و حق يهادر شرکت يبوشهر يمهد يهاو سهام هاییمجموعه دارا

و  یینمایســشــرکت خدمات  ســاز،یتکن یو لوازم برق شــهیشــرکت واردات شــ ل،یشــرکت پخش نوار و صــفحه آور

 عیدماوند، شرکت صنا یمعدن يهاشرکت آب رساکو،یشرکت ا ران،یا یینمایس عیشرکت گسترش صنا ،يبردارلمیف

 پاك. زهیپاستور اتیثزا، شرکت امک چالوس و شرکت لبن یساختمان

ــرکت ــت ش ــ روز،یف یبهداش ــتودب لیاتومب یندگیو نما ریتاکارخانه جنرال کوال،یکارخانه پپس  بیمربوط به حب کریاس

ستثاب شرکت پال صنا يساز کیت.  سکو،  سکو و د ومینیساختمان آلوم م،ینیآلوم لیپروف عیپال ساختمان پال  گریو 

ـــتارال کو،ی. پارس ترانیالقان اهللابیمراکز مربوط به حب ـــرکت گریو د تیاس ـــاد يهاش  نیالدمربوط به رکن ياقتص



160 A V A Y E B U F . C O M | 

 

مربوط  نیپوپل رانیبرك و ا رانیا یجات نساجکارخانه ،يزدیمحمدصادق فاتح  يهاها و باغ. کارخانهیتهرانسادات

 ) و هورس.ي(الحاو سیوی(رازك)، پارك د زریمانند فا یالمللنیب يشانزده مجموعه داروساز ،يبه ابوالقاسم هرند

 يدر شهرها تیهايهامختلف، هتل يدر شهرها لتونیه الیرو يهامختلف، هتل يدر شهرها تونیشرا يهاهتل گروه

ـــ نیگارد الیمخلتف، هتل رو ـــ ننتالینترکنتیا يهاانقالب تهران)، هتل انی(هتل پارس تهران  نیهتل او راز،یتهران و ش

ـــ ـــا یتهران (مدت یالمللنی)، هتل بنیاو انی(پارس ـــد)، آدامس خروس بیتخر درهپس از مص ـــان، کفش بال، ش نش

ــت ــازکیالس ــتانیب ،يو هتل نادر يدنا، پارك ارم، کافه، قناد يس ــتانیقدس اراك، ب مارس ــتانی(ب هیثاقیم مارس  مارس

صطف ستودینیخم یم سالم غی)، دارالتبلیفاراب یینمایس ادی(بن هیثاقیم وی)، ا سسه  ،یا سپهر، مؤ شازند، برج  کارخانه قند 

فارت (روزنامه)، س هانیبهمن)، اطالعات (روزنامه)، ک نمایفرهنگ (س نمایس ،یانتشارات خوارزم ر،یرکبیام یاتانتشار

 57سازوکار از جمله مراکز مصادره شده بعد از انقالب  یمهندس یالمللنیدر تهران، شرکت ب کایمتحده آمر االتیا

  .باشندیم

 مواد مخدر انیمصادره اموال قاچاقچ

قانون ســـه  نی. در ارتباط با اگرددیمصـــادره م انیاســـاس قانون مبارزه با مواد مخدر پس از انقالب اموال قاچاقچ بر

اموالش  شد،یحبس ابد محکوم م ای، هر کس به مجازات اعدام 1389تا سال  1367از سال«داد.  يمرحله مختلف رو

و  ییسند زده را، شناسا گرانیکه به نام د یاموال یو حت دفر نیکل اموال ا دیبا ییو دستگاه قضا شدیهم، مصادره م

صادره م سال کردیم ست ، قانون مقر96تا  89. از  صادره ا شمول م ست آمده از ارتکاب جرم، م ر کرد که اموال به د

 یناشتا امروز، قانون به ضبط اموال  96بود. از سال  یمال از محل ارتکاب جرم بر عهده قاض لیاثبات تحص نجا،یاما ا

ستثناها ضبط هم، ا شامل نم ياز مواد مخدر و روانگردان حکم داده که  صادره را  ست  نیقانون ا دی. اما تأکشودیم ا

ــرعت تع دیمواد مخدر، با انیاز قاچاقچ یفیتوق يکه خودروها ــده و به فیتکل نییبه س ــا ش ــتگاه قض ــوص دس  ایخص

 ریاخ يســالها راتییتغ» حامل مواد مخدر، متعلق به متهم اســت. یفیتوق ياثبات کنند که خودروها دیعوامل مقابله با

  خود را از مصادره خارج کنند. اموال ییبا پولشو انیاست که قاچاقچسبب شده

  



161 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 که پس از انقالب مصادره شدند یبازپس دادن امالک

سداهللا سگراوالد ا ضا يع صادره یلیخ":دیگویم یاتاق بازرگان ياز اع شت دادهاز م ستاد فرمان شدهها برگ ست.  ا

شت ماده صاحبان آن در ا یامام اموال ياه صرف کرده که   يریگیپ توانندیافراد برگردند، م نی. اگر استندین رانیرا ت

و  کنمینم یموضوع را به من گفت اما من گفتم که دخالت نیاکه چند مرتبه  شناسمیرا م يهودی کیکنند؛ مثالً من 

به اردیبگ لیکار وک نیا يبرا به مادرش بود پس گرفت.  یگرفت و ســـاختمان لیآمد و وک رانی. او  را که متعلق 

گفته  ياست که عسگراوالد یدر حال نی. ارندیاند اموال خود را پس بگاند و توانستهآمده رانیبوده که به ا ییموردها

 یسع یلیما خ«در مصاحبه با فصلنامه مهرنامه گفت:  نیهمچن ياست. عسگراوالدها بسته شدهبود که پرونده مصادره

و برخوردارها.  يالجورد ،یروانیا يشود، مانند آقاکه به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده یکه اموال کسان میکرد

ــان د يبرا یول م،یکردیافراد اقدام م نیا يما برا ــ 60 ي. در دههمینکرد يکار یزدانیمانند هژبر  يگریکس ــمس  یش

سال شرا، پس از انقالب یچند  شور در موقع یطیدر  سرما یجنگ تیکه ک شت دولت اعالم کرد که   یدارانهیقرار دا

 يهاتیفعال يایحا يبرا ییهابود که تالش نینچنیبازگردند و ا رانیبه ا توانندیم لیاند در صورت تمارفته رانیکه از ا

م قو را داشــتند ه یروغن نبات يکه کارخانه هیقاســم يآقا يافراد آغاز شــد. همان زمان برا نیاز ا یگروه ياقتصــاد

افراد به اشتباه مصادره  نیاموال ا میچرا که اعتقاد داشت م،یاقدام کرد يالجورد يمانند آقا يافراد يبرا م،یاقدام کرد

به  یهم با دربار نداشتند، ول یبودند و ارتباطکسب مالشان تالش کرده يبودند که برا نیمتد يافراد هانیاست. اشده

 يآنان نبود. البته آقا يریگیبه پ يازیبودند، نمجد فوت شده يهم مانند آقا يبود. افرادها مصادره شدهناحق اموال آن

به مالک آن  یتوکل تیکارخانه کبر 1369در ســـال  نیهمچن» بود یســـالم اریبســـ يفرد ینبود، ول یمذهب هیقاســـم

  بازگردانده شد.

  

 يدوران پهلو بازپس دادن امالك مصادره شده در

و  ونیلیم کیشد. از جمله بود به صاحبانشان بازگرداندهمصادره شده يادیاز افراد ز يکه در دوران پهلو ییهانیزم 

پس داده  شانیدر استان مازندران به مالکان واقع يمصادره شده توسط خاندان پهلو يهانیهزار متر مربع از زم 200

 شد.
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شرح  نیبد ستیحاکم شرع ن يخواندن نماز در امالك مصادره شده که دارا رامونیپ ییدر فتوا ینیاهللا خمروح دیس

خارج  رانیاز ا ایشـــده  یپس از انقالب مخف هیاز ابن یکه اســـتحضـــار دارند صـــاحبان بعضـــ يبه طور«حکم دادند 

ستان جمهور انددهیگرد سالم يو داد شته لیقب نیکه ا یراوانف يهایعمدتاً به علت بده یا ساختمانافراد دا  يهااند 

ــات قرار م ایافراد  اریمال االجاره در اخت افتیدر مقابل در ایمجاناً  راًیو اخ کندیم فیمذکور را توق ــس . با دهدیمؤس

شرع یموارد هنوز حکم لیقب نیکه در ا نیتوجه به ا ستدع ده،یصادر نگرد یاز دادگاه  ست ذ یم : ندمرقوم دار الًیا

صرفات در ا گریدنماز خواندن و  سخ م نیچن ینیخم» دارد؟ ادام اهللا ظلّکم یها چه حکمساختمان لیقب نیت : دهدیپا

انجام نگرفته،  یبر اســاس ضــوابط شــرع يبه و ریملک غ يمتصــرّف محرز باشــد که واگذار ياگر برا ،یبســمه تعال«

 »تصرفات او محکوم به حرمت و موجب ضمان است.

سرقت از کارخانه نیهمچن يو ستفتائ يهادر مورد  سخ به ا شده در پا صادره  س یم  داردیمعروض م«شده:  دهیکه پر

ـــغول کار بوده ياجانب قبل از انقالب در کارخانه نیا کارخانه  نیپول و ابزار بدون اذن کارفرما از ا یام و مبلغمش

اند و شــده ياز کشــور فرار انیهم لکن کارفرماعودت د نشبرداشــتم، اکنون قصــد دارم که پول و ابزار را به صــاحبا

ست، آشده یکارخانه مل ضر ملّ نیا اریپول و ابزار را در اخت توانمیاکنون م ایا ست شده یکارخانه که در حال حا ا

ضمناً مقدار شده آ يبگذارم؟  سترد نما متیق توانمیم ایاز ابزار مفقود  سخ م »قیو من اهللا التوف م؟یآن را م : دهدیپا

 ».دییو الزم است به کارخانه مسترد نما دیشما ضامن هست ،یبسمه تعال«

ــ  یاگر کســ«: دیگویم 1358 بهشــتیدر ارد ییبا مقامات قضــا داریدر باره مصــادره اموال در د ینیاهللا خمروح دیس

 دینبارا  نیاست امجلس بوده متحمل است که خودش مال داشته لیوک دیفرض کن یکس ایبوده  یساواک دیفرض کن

ـــادره کرد ز ـــت از عآمده يانامه ریچند روز اخ نیدارند. هم یزندگ نهایزن و بچه دارند، ا نهایا رایمص عالمه  الیاس

ام که تماس و من گفته م؛یندار يزیاند و ما چاند) که اموال ما را مصـــادره کرده(که او را کشـــته یکرمانشـــاه دیوح

بوده و مســتحق قتل هم بوده  یکه فالن آدم، آدم خائن میکنیما فرض م. حاال يزیهمچو چ شــودیکه آخر نم رندیبگ

ـــ يهاو بچه الشیاش و عخانواده ،) اما خوبمیکنیرا ما فرض م نهایا ه(هم  نیدارند. بله، ا يریکوچکش چه تقص

اندازه بلکه به ،یبه آن معن میکه مصــادره همه اموال بکن ســتین نطوریمصــادرات ا نیکه ما راجع به ا ندیگویم انیآقا

شان اموال م شته بود خ نی. لکن امیگذاریکفاف شتند و ما  يزیما چ يبود که براالحاح کرده یلیزن که کاغذ نو نگذا

 ».دیبه او توجه بکن دیکه با م؛یکن یزندگ میتوانینم
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ستفتائ زین يخامنه ا یعل دیس سخ به ا آن را پرداخته و در آن  متقی ٪80و  دهیخر یآپارتمان«شرح که:  نیبد یدر پا

ــکونت کرده ــادرهس ــنده مص کرده و  ینامه مخفعهیمبا میآپارتمان مورد معامله را در موقع تنظ نیبودن زم ياام فروش

 ياموضــوع مصــادره نامهعیب میدر موقع تنظ نکهی. نظر به ااســتفروخته يامصــادره ریغ متیآپارتمان را به عنوان و ق

سؤال کردهآپارتمان را ا نیبودن زم شنده  سخ نما توانمیم ایام، آز فرو  »ست؟یچ يامعامله نیحکم چن م؟یمعامله را ف

محسوب شود) و هم از باب غبن  بیبودن عرفاً ع يا(اگر مصادره بیدر فرض سؤال، هم از باب ع«است: پاسخ داده

  ».دی)، حق فسخ داردیباش(اگر مغبون شده
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  غارت شد یاسالم يکه اموالشان توسط جمهور يو افراد عیوصاحبان صنا دارانهیبا سرما ییآشنا

  شیمحسن آزما

ــن ــته – تهران در 1304 ي(زاده شیآزما محس و  یرانیا نکارآفری و دارکارخانه) مراکش رباط، در 1371 يدرگذش

ـــ شیآزما يکارخانه گذارانیبن ـــته "شیآزما" يکارخانه سیبود. او با تاس لوازم  دیرا در تول یبود نقش مهمتوانس

شورها رانیدر بازار ا یخانگ سب يهاتیکند. پس از موفق ياطراف باز يو ک سن آزماک  يهاکارخانه شیشده، مح

 نیو در ا افتیادامه  رانیدر ا 1358او تا سال  ياقتصاد يهاتیخود را در ساوه، مرودشت و تهران گسترش داد. فعال

 يابتدا يهامصادره انیمشغول به کار بودند. سپس در جر میبه شکل مستق شینفر در مجموعه آزما 2500سال حدود 

خارج از  یرا ترك کرد. در زندگ رانیا ریمصادره شدند و او ناگز شیو اموال محسن آزما هاکارخانهیانقالب، تمام

درگذشــت.  1371در ســال  تایبود و نها ریدرگ یزندگ يباال نهیهمچون فقدان درآمد، کار، هز یکشــور، او با مســائل

با اخراج حدود نود درصد  1388پس از مصادره دوران افول خودش را شروع کرد و در سال  زین شیآزما يکارخانه

و جمع شد. در حال حاضر، مجموعه مرودشت  لیتعط یپس از مدت تایدرآمد، و نها لیتعطمهیاز کارکنانش به حالت ن

  است.شده لیگوسفندان تبد »لهیطو«و چراگاه و  ونجه،یبه انبار کاه و 

 

  شیمحسن آزما
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 شیمحسن آزما  یشخص یزندگ

خانواده و فوت  یآمد و به خاطر وضـــع نامناســـب مال ایبه دن یروحان يا) در خانوادهانی(اشـــتهارد شیآزما محســـن

ـــن از  شیب ،یپدرش در نوجوان ـــالگ 11از چهار کالس درس نخواند. محس کارگاه اش درخانواده نیتأم يبرا یس

محل کار و هفت ســـال تجربه  رییبار تغو پس از دومشـــغول شـــد. ا يتومان در هفته به شـــاگرد کیبا مزد  يآهنگر

الدوله باز کرد و به در و  نیع ابانیدر خ یکوچک يمغازه 1318انداز، در ســـال تومان پس 140عاقبت با  ،يشـــاگرد

 نیازدواج کرد. از آنجا که ا یاز اقوام به نام بتول عاصـــم يبا دختر 1321در ســـال  شیپرداخت. آزما يســـازپنجره

چهار  پور،نیمیکرد. حاصــل ازدواج با فرزانه ســ اریاخت یهمســرش زن دوم شــنهادیاو به پ ند،وصــلت بدون فرزند ما

تهران در  يرشــهردا يهادر مناقصــه 1330از ســال  شیبود. آزما نیو نازن يمژگان، ناد رمســعود،یام يهافرزند به نام

در شرق  30 ي. او از اواسط دههاندرس انیو به پا افتیکار بزرگ را در نیآب شرکت کرد و چند یکشرابطه با لوله

ندل یتهران در کارگاه ـــ کار ،یبه ســـاختن ص  کیدر  1336کارگاه در ســـال  نیفلزات پرداخت. ا يمبل و آب

ــوزآتش ــ »يعمد«آن را  شیکه آزما ،يس ــد. پس از ا کردیم فیتوص  16 خینو به تارماجرا او در تهران نینابود ش

ــفند  ــنعت يرخانهکا ،یمیقددر محل کارخانه  1337اس ــال  انیرا بن شیآزما یص آن را در  تیریمد 1358نهاد و تا س

 .داشت اریاخت

سن آزما یشرکت سانده شیکه مح سرمابه ثبت ر سعه کار،  الیر ونیلیم 30برابر با  ياهیبود،  شد و تو شت. اما با ر دا

سال  هیسرما شرکت  ینیبشیسال پ نی. در اافتی شیافزا الیر ونیلیم 200به  1347شرکت در  صوالت  فروش مح

ـــال، و الیر اردیلیم کی ـــاحت  ینیزم يبود. بعد از چند س ـــه راه  ،یجاده آبعل 10 لومتریهزار متر در ک 185به مس س

کن، تختخواب گرمکولر، آب خچال،ینوع  نیکارخانه چند نیبنا نهاد. در ا ياکرد و کارخانه يداریخر شیآزما

هزار متر  73به  ن،یآغاز يهاهزار متر در ســال 2کارخانه از  يربنایکم ز. کمشــدیم دیو اجاق گاز تول يبخار ،يفلز

 .دیپنجاه رس يدهه يهادر اواسط سال

چون  ياژهیو يایکارخانه از مزا رانیو مد پرداختیم جیاز حد را شـــتریچند درصـــد ب یبه کارگران حقوق شیآزما

سکن، کمک هز شت ن شیبرخوردار بودند. آزما رهیخودرو و غ ارانهیازدواج،  نهیوام م ساوه و مرود  يهاشعبه زیدر 

سال  دیتول شتکار خود به چن مانیبا ا سوادیب یجوان ط،یمح نیدر ااگر«  :گفت 1347به راه انداخته بود. او در   نیو پ

همه موهبت  نیما نخواهند توانســت از ا يهاکرده لیبه خصــوص تحصــ گرانید ایآ اســت،افتهیدســت  ییهاتیموفق

  »رند؟یرا در آغوش بگ يروزیبرخوردار گردند و پ
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سال  صنا شیآزما يهاکارخانه 1358در  شمول بند ج، قانون حفاظت  سن آزما رانیا عیم سال  کی شیشدند و مح

 یو شبه دولت یدولت ينهادها ریمهاجرت کرد. پس از چند سال، سا سیبه سوئ اشییشدن (مصادره) دارا یپس از مل

شرکت  يدیتول يهاتیشدند. فعال تاز سهام داران بزرگ شرک یو صندوق بازنشستگ يسازیمثل سازمان خصوص

بدون برفک به  زریو فر دیســا يبا دیســا خچالیمانند  يدیجد يرونق داشــت و کاالها يتا حد 1380ســال  لیتا اوا

 محصوالت شرکت اضافه شدند.

ص قیاز طر شیها مجموعه آزماسال نیهم در صو شد. در آن زمان ز یبورس به بخش خ شرکت  انیواگذار  شته  انبا

شرکت  متیق نیتومان بود. همچن اردیلمی 12�5حدود  سهم از  شرکت را برابر  160هر   35تومان بود که ارزش کل 

 1400از  ش،یکارکنان واحد مرودشت آزما تعدادفراوان  يهایبده لیبه دل 1388. در سال دادیتومان نشان م اردیلیم

ـــت.  لیتعط یمدت کوتاه از پس تایدرآمد و نها لیتعط مهیو کارخانه به حالت ن افتینفر کاهش  160نفر به  گش

سان مهمتر یبرخ شنا صادر نیا حیصح تیریرا عدم مد شیآزما یلیتعط لیدل نیکار آن و رفتن  يکارخانه پس از م

 .دانندیم هیاول تیریمد

سرانجام در سال  يجدا شد. و زیاز همسر دومش ن 1366در سال  یو خانوادگ یمشکالت مال لیبه دل شیآزما محسن

 جا به خاك سپرده شد.درگذشت و در همان یسالگ 67در شهر رباط کشور مراکش در سن  1371

 يهامانند اکثر شـرکت زیشـرکت ن نینا کار آمد ا تیریمد لیها ، به دلو مصـادره شـرکت و کارخانهاز انقالب  پس

ستگ شک شده به ور صادره  س یم صل  يو در اجرا دیر س 44ا سا سالم يجمهور یقانون ا سازمان  رانیا یا سط  تو

  شد.کارخانه فروخته يهانیآالت و به دنبال آن زم نیشد و سپس ماشفروخته ییبه محسن رضا يسازیخصوص
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  یامیمحمود خ

و  نانیلندن، انگلســتان)، از کارآفر 1398اســفند  9 درگذشــت، – رانیمشــهد، ا 1308 يد 17(زاده  یامیخ محمود

صنا نیترعمده ساز عیصاحبان  شر گذارانانیاز بن یامیاحمد خ يبود. برادر بزرگتر و رانیدر ا يخودرو  يو کیو 

  کشور فرانسه بود. يتبعه يبود. و ونالیناس رانیدر ا

 هیبود. ارتش روس دارونی. پدر او کامباشدیجاغرق) م-(طرقبه ياصالتاً مشهد ،یامیخ اکبریفرزند عل ،یامیمحمود خ

شغال کرده یکه در دوران جنگ جهان شهد را ا صادره و پس از پا يهاونیبود، کاماول م س انیاو را م  هیجنگ به رو

نموده به کسب و کار  ونیکام رگاهیبه تعم لیرا تبد هاونیگاه کاماز آن پس مکان توقف یامیخ اکبریمنتقل کرد. عل

شبانه در  لیدر مشهد بود بخاطر کمک به پدر به تحص» رضاشاه رستانیدب«ادامه داد. محمود که در آن زمان شاگرد 

 ،يسازوبوسمجوز ات افتیبه تهران رفته و در آنجا با در 1328ادامه داد. محمود و برادرش در سال  »يراز رستانیدب«

  برداشتند. يقدم را در راه خودروساز نیاول

  

  یامیمحمود خ
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 رگاهیکار در تعم ابان،یساده کنار خ راتیدر مشهد شروع کردند. سپس از تعم ییشونیواقع او با برادرش، از ماش در

ـــال  ـــط متیبه تهران عز یامیبرادران خ 1328خودرو را انجام دادند. س و  دندیخر ینیزم یکردند. در جاده کرج قس

ساز رگاه،یکم در آن جا تعمکم شگاه ل ،يکارگاه اتاق  صندل یدکی وازمفرو شتند. در ا يساز یو  کارگاه  نیبرپا دا

 ها اتاقآن يو رو گرفتیمرســـدس بنز را م يهااتوبوس یشـــاســـ رانیمرســـدس بنز در ا يندهیاز نما یامیاحمد خ

 یراحت ي. براکردیهم درست م خچالیو توالت کوچک و  ییدستشو ساختیکه م ییهااتوبوس ي. براساختیم

ــافران، کارگاه  ــاختمس ــندل س ــندل نیرا هم احداث کرد. ا یص ــازیکارگاه ص ــاختن بعدها الهام يس بخش او در س

کارگران و  يبود که برا ینانیکارآفر نیشــد. او جزو نخســت »رانیمبل«به نام  رانیا يســازکارخانه بزرگ مبل نینخســت

  کارکنانش خانه ساخت.

 

  یامی: سمت راست احمد، سمت چپ محمود خیامیبرادران خ
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 یبودند. زمانکرده سیتأســ 1341را ســال  رانیا يبه همراه برادر و خواهرشــان، کارگاه مونتاژ خودرو یامیمحمود خ

شک شرکت آنها با ت سم دیجد التیکه  س رانیا" یو نام ر سال  ”ونالینا سرما 1346در  تومان ثبت  ونیلیم 40 هیو با 

 کند. دیبنز) تول ونی(اتوبوس و کام نیگسن يخودرو 7سبک و  يخودرو 10روزانه  توانستیشد، تنها م

 12از  شیمدت کوتاه، ب نیشرکت در هم هیشرکت اعالم کرد که سرما نیا ونال،یناس رانیا سیسال بعد از تأس هفت

اســت. گرفتهقرار ایخودروســازان آســ نیبزرگتر فیدر رد د،یتول تیو کم تیفیاز نظر ک ونالیناســ رانیبرابر شــده و ا

 شیهارا در راس برنامه یدکیقطعات  دیدر تول ییدکفااعالم کرد که خو ونالیناســ رانی، ا1352پس از آن، در ســال 

کارخانه و  نیچند رانیدر ا يصــنعت خودروســاز نینخســت يگذارهیعالوه بر پا هایامیرو، خ نیاســت. از اقرار داده

سهم مهم ياندازراه گرید يدیمؤسسه تول شتند.  یکردند که  شتغال کشور دا  يسازکیکارخانه الست«در صنعت و ا

 رنگیکارخانه پل« ،»زلیموتور د دیتول يبرا زیدر تبر دمیکارخانه ا« ،»رانیا يسازستونیشرکت پ« ،»رانیا جستونیبر

مشــهد  يشــرکت رضــا«و  »يگرختهیشــرکت ر«، »در جاده کرج يکارخانه فنرســاز«، »رنگ خودرو) دکنندهی(تول

شهد فعل يساز نگی(ر س» )یم ستان برا سیو تأ ستند. آنها که پآن ملهاز ج نیسیتکن تیترب يدو هنر  يبرا ترشیها ه

ـــاختند،یها اتاق ماتوبوس ـــ یراحت يبرا س ـــاخت ص ـــافران، کارگاه س کارگاه  نیرا هم احداث کردند. ا یندلمس

شد.  »رانیمبل«به نام  رانیا يسازکارخانه بزرگ مبل نیدر ساختن نخست یامیبخش محمود خبعدها الهام يسازیصندل

سرما گرید یبا کمک گروه یامیها، محمود خسال نیدر هم شگاه ران،یا دارانهیاز  صنعت و معدن و فرو  يهابانک 

  نهاد. انیبن زی) را نیکوروش (قدس فعل يا رهیزنج

  

     یامیبرادران خکارخانه  اتوبوس دیتولخط 
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اعالم کرد که  ونالیناس رانی، او با ا1356بود. در سال کره شروع شده يوندایبا ه ونالیناس رانیها، رقابت اسال نیا در

ـــراکت جهان دشیرا از خط تول ”کانیپ" خواهدیم ـــرکت پژو وارد ش ـــود و تول یخارج کند، با ش را به  داتشیش

کارگران و کارکنانش خانه ساخت  يبود که برا ینانیکارآفر نیجزو اول یامیصادر کند. محمود خ گرید يکشورها

  کرد. جادیا ،بود ونالیناس رانیکارکنان ا يبرا هاي زیادخانهداراي که  را کانیو شهرك پ

ـــنعت را پا یحام انِیو بازار انی، چپ گرا1357پس از  انقالب  ـــاحبان ص ـــمیالیامپر گاهیانقالب، ص ـــمن  س و دش

از  يریشـد که بدنبال جلوگ »رانیا عیقانون حفاظت و توسـعه صـنا« بِینگاه به صـنعت موجب تصـو نی. ادانسـتندیم

ستگ صاد و  »حیحص يو اداره اءیجهت اح«و  »یغارتگر جهان يدارهیسرما«به  یواب  یامیبود. نام برادران خ عیصنااقت

ـــده در اافراد  انیدر م زین ـــط نی. از ابودهقانون آمد نیذکر ش به عنوان  یامیانقالب محمود خ يهادادگاه رو، توس

ستگ دارهیسرما صادره انیو در جر رید صانقالب، اموالش از جمله کارخانه يابتدا يهام شخ صادره  یها و امالك  م

از کشور اخراج شد و تا زمان مرگ را در  یمسدود شد و به نوع يو یبانک يهااز جمله حساب ها،ییشد، همه دارا

بود. اما به لندن رفته یفن يامذاکره يبهمن برا 22هفته قبل از  یامیمحمود خ گر،ید یتیروا بنابر کرد. يانگلستان سپر

  بازنگشت. رانیبه ا گریانقالب، او د يپس از مصادره اموال و ذکر نام او توسط شورا

 

  آرامگاه احمد خیامی
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شــد که به فکر  یعلت نیدند و ابون یراضــ ي کاراز نتیجه هایامیگذشــت، خمحدود اتوبوس دیاز تول زمانی که مدتی

ستحکام کاف فتند،ایکوچک ب یلیاتومب دیتول شته متیو هم ق یکه هم ا  نیمنجر به ا تیدو خصوص نیباشد، اارزان دا

سر ا شدیم سرا شار جامعه در  شتند توانا يبا هر درآمد رانیکه همه اق شتند. از ا ییکه دا ستفاده از آن را دا رو به  نیا

آلمان، فرانســه،  يبا کشــورها ادیپرداختند و پس از مذاکرات ز ایدر ســراســر دن يخودروســاز يهاارتباط با کارخانه

ـــیو انگل ایتالیا ـــتان ،یس ـــرکت تالبوت انگلس  ری( ز کردیم دیرا تول لمنیه يهالیکه در آن زمان اتومب باالخره با ش

با  لمنیه دیتول یشمس 1346 بهشتیاول ارد خیو در تار دندیبود) به توافق رس کایآمر سلریاز شرکت کرا يامجموعه

آغاز  "داشــته باشــد کانیپ کی یرانیکه هر ا يروز دیبه ام"شــعار  نیهزار دســتگاه در ســال با ا 60 راژیبا ت کانینام پ

در  راژیت نیکه  ا دیبدان ســـتیهزار تومان به بازار آمد. بد ن 12 متیبا ق کانیپ لیو در اواخر همان ســـال اتومب دیگرد

ـــالها ـــ کانیپ يهالیاتومب دیبعد با تول يس جوانان دو کاربراتوره، دولوکس و  کانی)، پيکار (اونجر کانیپ ،یتاکس

 رانیا يشــتازی. پدیهزار دســتگاه در ســال رســ 120 راژیبه ت دیرســیکه به شــش مدل م کانیو وانت پ شــنیاســت کانیپ

س س ییبه جا کانیپ دیتول نهیخودرو) در زم رانی(اونالینا سالم ییابتدا يکه در روزها دیر هزار  15حدود  ،یانقالب ا

ـــتق ریمجاز که ز يهارگاهیو تعم یدکیدر بخش فروش لوازم  زیهزار نفر ن نینفر در داخل کارخانه و چند  مینظر مس

  مشغول به کار بودند. شد،یکارخانه اداره م

 

  ونالیناس رانیاي پیکان تولید کارخانه
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 صنعت نفت شود نیگزیجا توانستیم رانیا يباور بود که صنعت خودروساز نیبر ا یامیمحمود خ

 رانیا کرد،یم دایادامه پ گریســـال د 10تا  8 ونالیناســـ رانیشـــرکت ا تیمعتقد بود که اگر روند فعال یامیخ محمود

با شرکت مرسدس بنز آلمان داشت، از  يکه در همکار یخوب يسابقه لیبه صنعت نفت نداشت. او به دل يازین گرید

ـــرکت اعتبار گرفت و در خارج از ا نیا ـــد که  انکارش را به عنو ران،یش ـــفر آغاز کرد و موفق ش ـــنده از ص فروش

ـــدس در انگل يهایندگینما ـــت ب کایو آمر سیفروش مرس بود که در  یامیخ ادیبن ریمد یامی. محمود خاوردیرا بدس

بهداشـت، کودکان و  يهانهیدر زم هیریخ يهاتیدر کنار فعال ادیبن نیشـد. ا سیتأسـ يتوسـط و يالدیم 2000سـال 

ــال  ادیبن نیاســت. ادر برنامه خود قرار داده زیرا ن انیاد نیب يگفتگو نهیرا در زم ییهاتیپناهندگان، فعال  2005در س

اسالم  نیتفاهم ب جادیبه منظور ا »شود؟یغرب محسوب م يبرا ياسالم خطر ایآ«تحت عنوان  ياکنفرانس دو روزه

 و غرب برگزار کرد.

سال یامیخ سه به نام امام عل ریاخ يهادر  ستاها یصد و ده مدر شت مجموعه  يدر رو ساخته بود و ه سان  ستان خرا ا

جده مجموعه کار و دانش را  سـاخت ه نیبود. او همچناالئمه در مشـهد احداث کردهبه نام ثامن زین یبزرگ آموزشـ

 دربرداشت. نهیهز نتوما اردیلیبود که هجده مرسانده انیدر استان خراسان به پا

 او .اســتافتهیاختصــاص  یالمللنیب يهایدر حراج یرانیا قهیعت يایاشــ دیهم به خر یامیاز ثروت خ يگرید بخش

ـــاحب چند نیهمچن ـــورها يهالیاتومب یندگینما نیص ـــدس بنز در کش ـــتان و ا يمرس  کایمتحده آمر االتیانگلس

ست. وبوده سال  يا ستان اعطا کرد که قدردان يپوند ونیلیم کیکمک  يالدیم 2007در   یرا به حزب کارگر انگل

 .شتبه همراه دا ایتانیبر يهارا در رسانه ياگسترده يهاواکنش بلریتون

پس از انقالب  یامیمحمود خ یزندگ يدرباره رانیا عیصــنا يســازمان گســترش و نوســاز سیرئ نیاول ازمندین رضــا

ــت: گفته ــت را در ا یامیخ«اس ــرانیهرچه داش بود و کردهفرار رانیهم از ا یامیکرد. پس از انقالب خ نهیهز ونالیناس

صادره کرده شکل مال ردمبودند. من لندن بودم و فکر ککارخانه را هم م شته ینکند که م شد. روزدا و  دمیاو را د يبا

قرارداد با  يکه من رفتم برا يراحت باشد روز التیگفت خ ؟یکن یکه گذران زندگ يدار يدرآمد ایکه آ دمیپرس

ـــیانگل ـــیطرف انگل ها،یس ـــ یس  یدکیقطعات  نیتأم يرا نگذار و برا هایدکیقرارداد  نیدر ا کرد که هیبه من توص

حاصل  نهیهز ياز کارخانه برو یلی. تو اگر بنا بر هر دلونالیناسرانیبه نام خودت ببند، نه شرکت ا ياقرارداد جداگانه

فروش هر قطعه بود.  يدرصد برا 15قرارداد  نیالزحمه ا. حقردیگیفقط به تو تعلق م یدکیو فروش قطعات  دیاز خر
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درصد آن  15است شده يداریخر هایسیاز انگل کانیپ يبرا یدکیهر قطعه  رانیدر ا کانیپ دیاز زمان آغاز تول یعنی

 »است.بوده هایامیسهم خ

شب یرا به درخت رانیدر ا ژهیبه و شیهاتالش یامیخ  ریوز یوقت ياند. بهزاد نبوآن را زده يهاشهیکرده که ر هیپربار ت

ـــنا ـــنگ عیص ـــه نیس ـــندوق محمود خ رانیبا مد يابود در جلس گفت که بعد از رفتنش  یامیآن وزارتخانه از گاو ص

  باشد.شده یعمل 1360سال  دیبایم یرانیا يسوار املساخت ک دادیکه نشان م ییهاشد با اسناد و نقشهگشوده
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 برخوردار  یمحمد تق

از انقالب بود. او  شیموفق پ نانیاز کارآفر» برخوردار یحاج«معروف به ) 1390–1303برخوردار ( یمحمدتق حاج

است. او در معاصر برشمرده رگذاریتأث یرانیا 100او را جزو  یالنیمعروف است. عباس م رانیا یخانگ عیبه پدر صنا

باتر نده  تدا واردکن ـــ سپ یشـــاوب لورنس بود ول ونیزیو تلو ياب تأس با  پارس (اول سیاز آن   نیکارخانجات قوه 

پا در  گری) و کارخانجات متعدد درانیدر ا ونیزیتلو دکنندهیتول نی(اول کی)، پارس الکتررانیدر ا يباتر دکنندهیتول

صاد يهاتینهاد. فعال دیراه تول سال  يو يمهم اقت سپس در جرافتیادامه  رانیدر ا 1357تا  صادره انی.   يابتدا يهام

ـــادره و در اخت یتمام انقالب، ـــعفان قرار ادیبن اریکارخانجات و اموال برخوردار مص ـــتض در مجموعه  گرفت.مس

  .کردندین کار متَ 20000از  شیکارخانجات متعلق به برخوردار ب

  

 

  برخودار یحاج محمد تق
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ـــهیتجارت پ يابرخوردار در خانواده یحاج محمدتق او تا قرن نوزدهم  يخانواده یتیآمد. بنا به روا ایبه دن زدیدر  ش

بودند و پدرش از تاجران  یمذهب اریبسـ يااو، خانواده ي. خانوادهدندیبودند و سـپس به اسـالم گرو یزرتشـت يالدیم

که جهت  یسالگ 18تا  کردیکار م زدیپدر در  يدر تجارت خانه یمعروف شهر بود. از دوران جوان نیبزرگ و متد

وارد نشــد. در  زین یدولت يدر دانشــگاه نداشــت و به کارها لیبه تحصــ یچندان لیبه تهران آمد. او تما لیادامه تحصــ

 سرازدواج کرد. هم یسالگ 33و به تجارت پرداخت. او در  دیمسجد شاه خر يروروبه دیام يدر سرا ياتهران حجره

نداشت،  یآن روز جامعه همخوان يارهایامر با مع نیفرزند بود. ا يخود دارا یبود و از ازدواج قبلاو قبالً ازدواج کرده

  نداشت. یتوجه لیمسا نیامّا برخوردار به ا

شت. در هم شتغال دا سته ا صادر کردن پ شروع به وارد کردن کاالها نیاو در ابتدا تنها به  صرف يزمان  ها خانواده یم

خود را با شـرکت  يدیقرارداد تول نیبود، اول "لورنسشـاوب"ي و تلویزیون او باتر یوارداتاز اقالم  یکیکرد. چون 

و اولین کارخانه تولید تلویزیون در ایران (پارس  پارس يبســت و ســپس بالفاصــله شــرکت قوه کایاو واك آمر ير

  رافائل را کسب کرد.  یلوازم خانگ یندگیکرد. بعد از آن نما سیرا تأس الکتریک)

  

  تبلیغ تلویزیون شاوب لورنس
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که در  یاز کسان یکیبرخوردار به عنوان  یرا بدست آورد. حاج بایپنکه توش یندگیبه ژاپن رفت و نما يدر گام بعد

دو کالس  یکیکردند و  سیقرارداد بستند و نهادش را تأس کایهاروارد تهران بود با دانشگاه هاروارد آمر يامنا ئتیه

 کردندیم افتیدانشگاه هاروارد را در تهران در تیریمد سانسیها فوق لشدند که در واقع آن لیالتحصآن فارغ ازهم 

صادق تبد شگاه امام  ستشده لیکه حاال البته به دان شاهده يکه آدم درباره ی. نکته جالبا  ،شودیمحاج برخوردار م

راه انداخت بعد  رانیرا در ا بایتوش يکارخانه ی. مثالً وقتيبود و هم عمود یهم افق اشعیگسترش صنا هاست ک نیا

هم  یسیکرد در کنارش کارخانه نخ ر سیتأس یبافیشرکت قال یوقت ای. دیخر شیهم برا يبرکارخانه چوب یاز مدت

  کرد. سیتأس شیبانک هم برا کیراه انداخت و 

 

 تبلیغ باتري ري او واك
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مختلف لوازم  يهانهیشــرکت معتبر و مطرح در زم نیبرخوردار چند یمحمدتق يدر حال حاضــر فرزاندان و خانواده

برخوردار که  ياز جمله اموال آقا رانیا یها و کارخانجات صــنعتشــدن شــرکت یبه دنبال مل دارند. رانیدر ا یخانگ

هجرت تا سال  نیخارج شد و ا رانیانقالب، از ا یسالگ کیاز  شیمستضعفان قرار گرفت، او پ ادیبن اریبعدها در اخت

سودا 1370 شت که به  شته رانیاموالش به ا يریگبازپس يادامه دا صل ابازگ شت فقط بازپس نیبود. حا  يریگبازگ

 انیبرخوردار در جر يآقا نیهمه هم نسالن کارآفر باًیبود تقر اشیدر رفسنجان و استرداد منزل شخص نیزم یقطعات

صاد شان رخت خود را از ورطه هولناک رهم ش رونیقرار گرفته بود بدر آن  رانیکه ا یاموال  یاماحاج محمد تق دندیک

چطور  يکردیرا شــروع م يتجار تیســئوال که اگر امروز فعال نیاموالش، در برابر ا يریگدر بازپس یپس از ناکام

و در جهت  کردمیو آن را شــخصــاً اداره م کردمیم سیشــرکت تأســ کی"جواب را داده بود:  نیا يکردیعمل م

 ".کردمینم یاقدام چیگسترشش ه

ـــه يریگبازپس يبرا يادیبرخوردار که تالش ناموفق ز یتق محمد ـــت، در جلس ـــور مهندس  يااموالش داش با حض

مهندس استخدام و مشغول کار  يتعداد م،یداد میکارگر تعل يادیتعداد ز م،یاکرده یما چه گناه«: پرسدیبازرگان م

  »م؟یکرد

سالها ش یانیپا يبرخوردار در  ص 1390مرداد  4 خیدر تار تیشد و در نها یعمر خود مبتال به فرامو شخ  یدر منزل 

  در بهشت زهرا به خاك سپردند. شیرا در آرامگاه خانوادگ يخود در تهران درگذشت. و

 

  برخوردار یحاج محمدتقآرامگاه خاندان 
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  یاصغر قندچ

و مؤسس  يساز ونیو پدر صنعت کام یرانیا نیکارآفر)1398مرداد  7 درگذشته –، تهران1307(زاده  یقندچ اصغر

سا رانیبه نام ا یبدون مونتاژ خارج رانیساخت ا ونیو کام لریکارخانه تر نیو بزرگتر نیاول ست. او زلید پایکاوه ( ) ا

  .شودیم حسوبم رانیدر ا يتجار يخودروها دیصنعت تول انگذارانیاز بن

ــغر قندچ ــاحب گاراژ بزرگ نیدر دروازه قزو یاص ــ ونیبود. قطعات کام یتهران ص از  يردامادیم نیماك را که حس

 يایرا متناســب با جغراف ونیکام نیا يهاقطعه یبرخ نکهیضــمن ا کرد،یدر گاراژ مونتاژ م یقندچ آورد،یم کایآمر

تردد ماك  لیبه دل یداشت که قندچ یکوتاه يهایسشا آمدیم کایکه از آمر ییها. مثالً ماكکردیم تیتقو رانیا

همراه با  یخانیعال ینقیاقتصــاد وقت عل ری. وزکردیمتر بلندتر م کیرا  هایارتفاع شــاســ رانیناهموار ا يهادر جاده

 ازیو چون کار او مورد ن دندیصنعت د ينهیدر زم يتهران مبتکر ياز گاراژها ياگوشهدر یوقت ازمندیمعاونش رضا ن

شه رانیا ساخت کام ریگاراژ، وز يبود، در همان گو صاد پروانه  صغر قندچ ونیاقت شت و به او تقد یرا به نام ا  مینو

  کرد.

 

  یاصغر قندچ
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ـــاخت خود و همکارانش در کارگاه را برا يهاونیو کام کریغول پ لریتر یقندچ ـــنا یمعرف يس به  رانیا یمل عیص

ساند. در روز افتتاح نما شگاهینما شاه پهلو شگاهیر ضا صنعت يو فرح پهلو يمحمدر شان  سبب ابتکار درخ  یاو را به 

وبا  ازیامت نیبا ا یرا به او دادند. قندچ يســازونیکامکارخانه  سینامه تأســاجازه تیقرار دادند و در نها قیمورد تشــو

سرما يهمکار س يدارهیمؤثر  شور به نام  يساز ونیکارخانه کام نیو بزرگتر نیاول ،يردامادیم نیبه نام ح  رانیا "ک

را از آن  يبزرگ خودروساز زهیجا یقندچ 1356در سال  نیبرل يخودروساز شگاهیکرد. در نما يزیرهیرا پا "کاوه

 يتهایریشــد و پس از ســوء مد یمســتضــعفان مصــادره و مل ادیبنفع بن يو يکرد. گرچه پس از انقالب کارخانه خود

شد رانیمد سته  شک صوب از طرف دولت ور سا من ست. با ا پایسا ياز کارخانه يجزو زلید پایو امروزه با نام   نحالیا

صغر قندچ س "کاوه کار" يو کارخانه ستادیاز تالش نا یا ساز يو يهاکرد و تالش سیرا تأ حمل و  يدر جهت باز

ــور و ن يانقل جاده ــنگ زیکش ــت جنگ عراق با ا یبه مناطق جنگ نیانتقال تانک و ادوات س ــرنوش ــ رانیدر س  اریبس

  واقع شد. یاتیو ح يراهبرد

  

  یاصغر قندچ
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به خاطر عِرق به کشــور و عالقه به کاوه « که  دیگوینام آن م رییو تغ "کاوه رانیا"کارخانه  يمصــادره يدرباره يو

ـــم  با . منتها بعدهامیبود، ما که اختراع نکرد قتیحق کی. کاوه دمیرا برگز» کاوه رانیا«آهنگر، نام  خراب کردن اس

 »به صنعت نداشتند!  ياعالقه چیکه ه يافهیطا نی! همه را با هم خراب کردند، همو ما » کاوه«

و  یاتاق بازرگان سیصـــنعت، معدن و تجارت و رئ ریجمهور، وز سیبا حضـــور معاون اول رئ 1395ســـوم بهمن  در

 اعطا شد. يکشور از جمله و نانیکارآفر و شکسوتانیالضرب به پ نینشان ام ران،یو معادن تهران و ا عیصنا

اســـت که در  ییاز ســـه دانشـــجو یکیو  یمل ياز طرفداران جبهه) 1312(متولد  یبرادرِ احمد قندچ یقندچ اصـــغر

  کشته شد. 1332آذر  16به دانشگاه تهران در  یتیامن يروهاین يحمله

  

  

  

  یاحمد قندچ ا،یبزرگ ن یمصطف ،يرضو عتیشراز سمت راست: 
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 از زبان اصغر قندچی» شرکت ایران کاوه«تلخ مصادره  تیروا

 کارخانه را فراموش کنید! تیو گفتند: مدیریت و مالک آمدند

سال   شت و پنجاه هزار کامیون   1358شرکت ایران کاوه تا قبل از اینکه در  شود دو هزار کارگر دا صادره  » ماك«م

صغر قندچهاي ایران کردهجاده يساخته و روانه شی از گفتگو با ا شرکت، از او درباره یبود. در بخ سس این   يمو

 ماجراي روز مصادره کارخانه سوال کردیم:  

باشد.  ندیشما ناخوشا يبرا دیانجام» کاوه رانیا« يخاطرات که به مصادره يایادآوري پاره دی: آقاي قندچی! شاسوال

 اتفاقی افتاد؟ یادتان هست که دقیقا چه

 یشده و چ یکه چ ستیآن قابل فهم ن زیچ چیور و آن ور افتاده که ه نی: آنقدر مملکت ما ادیگویم یقندچ يآقا

کرد و اتکایی هم به جایی نداشت. هیچ وقت هم بود که کار خودش را می ییاست. شرکت ایران کاوه تنها جانشده

 يبا وقوع انقالب هم قصد ما ادامه هاي کار جا نزدیم و تحت هر شرایطی به کارمان ادامه دادیم و آن زماناز سختی

 کار بود.

 هایی آن زمان هنوز روي دیوار شرکت شما هست؟: شعارنویسیسوال

ـــرکت، در آمر یلغو قرارداد بزرگ ين زمان برا: بله. آیقندچ يآقا ـــید که در ایران  کایمربوط به ش بودم. خبر رس

ــده ــت. در آمرانقالب ش ــنا کایاس ــتان و آش جا بمان و برنگرد! اگر هم پول  نیهم گفتندیبودند که به من م یانیدوس

شرا اما. میکنیو به تو کمک م میما دار يندار ستقگردمیمبر یطیمن گفتم تحت هر  شتم و م رفتم کارخانه.  می. برگ

کارگران صحبت کردم و کار  ي. برامیخود ادامه ده دیبه تول دیاما با م،یها گفتم که خوب انقالب شده. ما تابعبه بچه

ـــروع کرد ـــکل د،ینک دیکاوه. گفتند که تول رانیبودند در ااز دولت آمده ي. آنجا چند نفرمیرا ش ـــتین یمش . اما س

 !دیرا فراموش کن تیو مالک تیریمد

 کارخانه را گرفت؟ عیچه شد؟ سازمان حفاظت از صنا» کاوه رانیا« فی: باالخره تکلسوال

صال ایقندچ يآقا س نهای: ا گرفت، چه کار  یگرفت، و وقت یچ يگرفت و برا یکه کارخانه را ک میدی! نفهمدیرا نپر

شمول بند  لیکرد. همه کار را تعط ست.( بند » ج«کردند. گفتند م صنا» ج«ا شورا یعیشامل  انقالب  يبود که به نظر 

 »).بودند یضعف مال ای تیریمد عفض ،یدچار مشکالت مال«اما » ثبت نشده بود ياز آنها فساد«
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 رانیمالک ا گرید کار از کار گذشته و دیدیکه فهم یکاوه مثل فرزندم بود. زمان رانیکه ا دیبودگفته یی: در جاسوال

 د؟یداشت یچه حس د،یستیکاوه ن

کردیم، فقط باید می دینبا يکار چیه م؟یداغ خودمان را تازه کن یه م؟ییچقدر بگو م؟یی: آخر چه بگویقندچ يآقا

ثمره  دیدیتا آدم م بردندیجلو م حیبودند، درســت و صــحکاش حاال که برده يا» !میایو آســه ب میفقط آســه بر« 

 ادامه نیافت. که. ولی دیدید کندیم شرفتینرفته و کارخانه پ نیتالشش از ب

 چگونه شد؟ دیکارخانه را گرفتند، روند تول نکهی: بعد از اسوال

»  کاوه رانیا« يوارهایکردند. لب به لب د یسال جنس فروختند و ارتزاق کردند. انبار را خال 15!!! چی: هیقندچ يآقا

س شا ش یها و ... بود. چهار الاتاق ،یلیتر شیر ها،یجنس بود.  س ینیپنج هزار ما بود، شدهسفارش داده يدیکیکه 

 سرهم کردند و فروختند! 

 شد؟ خوب باالخره کارخانه و سرمایه شما بود! یکاوه چ رانی: سرنوشت اسوال

شما رفتیقندچ يآقا سم کیساکت کردن زبان مردم،  ينماند. برا گرید يزی! چمیدنبالش، ما هم رفت ی: اگر  هم  یا

که همان  دمیفهم يزیچ کیمن فقط . »زلید پایســا«شــد  ندیگویشــد؟ م یاالن چ دی. اگر بپرســگذارندیآن م يرو

نداشته و ندارد. همان قبل انقالب هم  احبصنعت در مملکت ما ص نکهیماست، ا يالزم برا يهاهمه درس زیچ کی

 تمام ماند.  یصاحبیبود. بعد انقالب همان هم تمام شد. فقط ب یحرکت کورمال کی

شما اسوال  رانیاز ا رونیب ياندازو پس دیدر خارج کن يگذارهیسرما دیفتادیبه فکر ن د،یکار کرد رانیهمه در ا نی:  

 د؟یباشداشته

کردیم، به مملکتمان عالقه در داخل خرج می میآوردی)؟! ما تازه از خارج پول میی: خارج (با لحن کنایقندچ يآقا

  .میشناختیمملکتمان را م م،یداشت
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  »رانیماك در ا«به نام  يمستند

کاوه و پدر  رانیموسس شرکت ا یاصغر قندچ یزندگ یبه بررس رانیمستند ماك در ا ایمستند آن مرد با ماك آمد 

 ینیکه در بخش کارآفر »رانیماك در ا«گفتارمتن  يندهیآزاد کارگردان و گو نیام. پردازد یم رانیا ونیصنعت کام

 ونیپدر صنعت کام یاصغر قندچ یزندگ تیحضور داشت، به روا "قتیحق نمایس" یالملل نیجشنواره ب نیزدهمیس

 بود.کرده رانیدر ا ونیکام دیشروع به تول شیسال پ 70پرداخت که  رانیا

آن کشور  يهایژگیو يرا که برا ییکایآمر يهانیاو ماش«نوشته است:  یاصغر قندچ تیشخص حیآزاد در توض نیام

. معروف است در ختیرا برانگ ییکایآمر يهاکنندهدیتول نیداد و تحس رییتغ رانیا يهاساخته بودند، متناسب با جاده

صله ز يهادر جاده نیبنز يهاکه پمپ یطیشرا شور فا شتند برا يادیک سوخت کام ياز هم دا شکل   يهاونیحل م

 يکنند. او که استقالل کار دایپ يریگبه سوخت ازین رتریخودرو سوار کرد تا د نیا يرو شتریب تیبا ظرف یماك، باک

ـــال يمتر9دکان  کیخود را از  ـــروع کرده بود و س ـــت، در حالش از کار کنار  یها بعد دو هزار کارگرِ همکار داش

شته  سعه داده 250را تا  کاوهرانیکه کارخانه ا شدگذا شاهزار مترمربع تو  رانیا يسازونیبتوان او را پدر کام دیبود. 

کشور را  شرفتیپ ریمس يوسازهاساخت  یساخت او بار اصل يهاونیکرد. کام یداناز او قدر نیهم يبرا دیو با دینام

  ».ارندگذیپا م ریرا ز رانیا يهاسال سن جاده 70و هنوز با  دندیبه دوش کش

 

     یاصغر قندچشرکت ماك متعلق به 
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 آذر ابتهاج

از  عیصــن نیمتمکن در بابل متولد شــد. پدرش حســ يادر خانواده 1306همســر ابوالحســن ابتهاج در ســال  عیآذر صــن

 لیالتحصــدانشــگاه تهران فارغ یدندانپزشــک يو از دانشــکده دیطبابت را برگز زیدندانپزشــکان بنام مازندران بود. او ن

شورا سازمان  ضو  شکده يشد. او ع ستاد دان شکدندان يزنان، ا شک ریمد زین یو مدت یپز سوول مجله دندانپز بود.  یم

صل ،آذر شوق ا س یم سرش در تا بانک  ریزن مد نیسهام آن بانک، به عنوان اول دیبود که با خر انیرانیبانک ا سیهم

دار بود. آذر و امور بانک را عهده تیریمد ،ینیام يشدن همسرش در دوره یو هنگام زندان شودیشناخته م رانیدر ا

کردند. نقل اســـت پس از واگذار یزدانیبه هژبر  انیرانیانقالب، ســـهام خود را در بانک ا يروزیاز پ شیپ ســـرشهم

ه شدم، چون زدعنوان تعجب نیمن خودم از ا«گفت:  د،یانقالب در مصادره اموالش را شن يحکم شورا یانقالب وقت

 کنمیبود، فکر منهاده انیبودم که شــوهرم بن ینکبا رهیمداتیفقط عضــو ه ه،یکار بودم و نه صــاحب ســرمانه مقاطعه

  »کشاند. نجایها کار ما را به احسادت شتریب

  

 

  آذر ابتهاج
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ـــن ـــ عیآذرنوش ص ـــک و بانکدار ) 1394خرداد  26 – 1306آذر  21معروف به آذر ابتهاج ( ،يرازیخاتم ش دندانپزش

ــ يزادهجعفر متخلص به بحجت و خواهر زایم ينوه دختر يو بود. یرانیا ــت الدوله ش ــن يرازیفرص در  عیبود. آذر ص

و  یرا ط يدانشــگاه تهران شــد و دوره پنج ســاله دندانســاز یوارد دانشــکده دندانپزشــک 1317–18 یلیســال تحصــ

ــفارغ ــال  لیالتحص ــد. در س ــال  1330ش ــد و در س ــگاه ش گرفت و به کار در  يرمدرك دکت 1332مجدداً وارد دانش

است. همسر خود بوده یشخص نهیمنتشر شده با هز »یزشکپمجله دندان « ریدانشگاه مشغول شد. او مؤسس و سردب

و الهه از او دارد. همسر  رضایعل يهابا نام یبود که فرزندان) 1329(درگذشت  یمهندس هاشم عروض ع،یاول آذر صن

سوم شت. در  سال یدوم او مهندس ابوذر نام دا سال 1335ن بار، او در  سن ابتهاج که در  شاه يهابا ابوالح  یاول پاد

ســازمان برنامه را برعهده داشــت ازدواج کرد. ابوالحســن  اســتیچون ر یمناصــب رانیدر دولت ا يمحمد رضــا پهلو

ــتانه  نیابتهاج در ا ــالگ 60زمان در آس ــن ابتهاج گفته در  یس ــنا  ابرادرش ب يهایاز مهمان یکیبود. ابوالحس آذر آش

است. نداشت جدا شده و با آذر ازدواج کرده يکه از او فرزند يمعززالدوله نبو میاست و او از همسر اولش مرشده

 عیطالق صن بیفردوست، اشرف ترت نیاست. به گفته حسآشنا کرده گریکدیزوج را با  نیا يشده اشرف پهلوگفته

اش را ترك کرد و خانه شیچوب گلف و کتابها س،یتنها با راکت تن جاز همسرش و ازدواج او با ابتهاج را داد. ابتها

مصــاحبه  کیاز نظرات او در  رانیدولت ا يپس از ناخرســند 1961ازدواج کرد. ابوالحســن ابتهاج در ســال  عیبا صــن

در سال  همشد. پس از بازداشت ابوالحسن ابتهاج، آذر  ریدستگ کایدر بازگشت از آمر کا،یآمرو  رانیراجع به رابطه ا

 دانشگاه تهران اخراج شد. یعلم ئتیسال کار از ه 16پس از  1348

توسط همسرش با شراکت چند بانک  انیرانیبانک ا سیرا شروع کرد و با تأس ياقتصاد تیازدواج او فعال نیاز ا پس

بانک شــد. آنها  کی رهیمد ئتیعضــو ه رانیزن در ا نیبه عنوان اول 1338آذر ابتهاج هم در ســال  ،یکائیبزرگ آمر

وکالت  شـــتریو فروش ســـهام داشـــت و ب دیخر نهیدر زم يادیز تیفروختند. او فعال یزدانیبانک را به هژبر  نیبعداً ا

. کردیم يداریمنطقه خر نیامالك خود را در ا شتریب ران،یعالقه به زادگاهش شمال ا لی. به دلدادیابتهاج را انجام م

 کایو آمر رانیا یالمللنیب يمهیو به همراه همســرش صــاحب ب راناتیشــم نگیبول يرهیمد ئتیاو مؤســس و عضــو ه

ــالم ينفر 53 انی. ابتهاج تنها زن در مودندب ــان پس از انقالب اس ــعه  یبود که اموالش ــاس قانون حفاظت و توس بر اس

سرش در ارد رانیا عیصنا شد. ابتهاج و هم صادره  شتیم سرش (ل يبرا 1357 به شم هم خارج  رانی) از ازریمعالجه چ

خارج کنند آنها را قادر  رانیکه توانســـتند از ا یلشـــدند و ابتدا در کن فرانســـه و ســـپس در لندن اقامت کردند. اموا

 یرانیو روشنفکران ا سندگانینو يبرا ین محفلباشند. خانه آذر ابتهاج در لنددر اروپا داشته یمتجمل یساخت زندگ
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ــهر برا نیبود و او در ا ــکتاب انیرانیا يش ــوده یفروش ــرش در تهران و پارگش  یزندگ سیبود. او پس از مرگ همس

 درگذشت. یسالگ 86در سن  1394خرداد  26 خی. آذر ابتهاج در تارکردیم

ــرش دو فرزند به نام ابتهاج ــهرزاد (متولد  يهاو همس ــن ابتهاج پس از ) 1340و داور (متولد ) 1337ش دارند. ابوالحس

  درگذشت. یسالگ 40در سن  1380. داور در اسفند رفتیپذ یدو فرزند او را به فرزندخواندگ عیازدواج با آذر صن

 

  معروف به آذر ابتهاج ،يرازیخاتم ش عیآذرنوش صن
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 ابوالحسن ابتهاج

سال سیرئ نیاول سابقه بانکدارسازمان برنامه و بودجه که  شت و بانکدار يها  شاه يدا سال  یرا از بانک   1299در 

شد و  سیپار یو هشت سال بعد، در کسوت سفارت، راه دیرس یبانک مل یرعاملیبه مد 1321آغاز کرد و در سال 

از خدمت کناره گرفت و بانک  1338ســال  در. شــددهیســازمان برنامه برگز اســتیمرداد، به ر 28 يپس از کودتا

 یراه یدر ظاهر به جرم فساد مال ،ینیام يریوزکرد. در دوران نخست سیرا به همراه همسرش تاس انیرانیا یخصوص

ــت  ــد، و پس از هش ــد. ابتهاج پس از آزاد قهیماه با وثزندان ش ــهام بانک ا 25ابتدا  ،يآزاد ش ــد س را به  انیرانیدرص

 يرا برا رانیا ،یزدانیسهام به هژبر  يماندهیکامل باق يبا واگذار 1356فروخت و سپس در سال  کایآمر بانکیتیس

  گفت. اتیدر لندن بدرود ح 1377ترك کرد و در اسفند  شهیهم

  

  

 

  ابوالحسن ابتهاج
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در رشت متولد شد. برادر  یرشت يو مادر یالملک تفرشخان ابتهاج میابراه رزایم یگرگان يابوالحسن ابتهاج از پدر

) یاهللا خان اکبر سردار منصور (سپهدار اعظم رشتالملک سالها تحت نظارت فتحابتهاج بود. پدرش ابتهاج نیغالمحس

سئول گمرك انزل سلط جنگل اناو بود که در زم شکاریپ نیو همچن یم سط بر هایت ستگ یکیجنگل تو و  ریاز آنها د

 11که  ی. ابتهاج هنگامشودیمبا داس، کشته ان،یگرااز اسالم یکیپدرش به دست  گر،ید یتیدر روا یکشته شد؛ ول

که سه سال  یشد. هنگامفرستاده لیبه جهت تحص روتیو سپس ب سیبه پار نیسال داشت به همراه برادرش غالمحس

 یشد. اندک روتیاول آغاز و مانع از بازگشتشان به ب یآمدند جنگ جهان رانیخانواده به ا داریدو به منظور د نیبعد ا

شها س النیاز گ ییبعد بخ صلحت را در آن د لهیبه و شد و پدر م شغال  سها ا شت و در  دیرو سن دور از ر که ابوالح

به دانستن داشت به هنگام  يوافر يرا ادامه دهد. او که عالقه التشیتحص یتهران باشد و در آنجا به صورت خصوص

هفده سال داشت  ایکه تنها شانزده  یرا سفارش داد و در حال کایتانیدوره از دائرةالمعارف بر کیر مدرسه د لیتحص

سلطش به زبان انگل ست ( نگیشروع به مکاتبه با روزنامه دمورن یسیبا توجه به ت ) چاپ The Morning Postپ

 نمود. رانیمسائل ا صلندن در خصو

پس از انجام مصاحبه و شرکت در  1299ابتهاج در سال  در رشت بود. یسیافسر انگل کی یمترجم يشغل و نینخست

را به ســرعت  یدارالترجمه درآمد و مدارج ترق ریبه عنوان مد رانیا یبه اســتخدام بانک شــاهنشــاه يآزمون ورود

ـــال   ي. به طورمودیپ ـــد. ا 1309که در س ـــوب ش ـــمت معاونت بازرس کل منص  از یکیارتقا او را مبدل به  نیبه س

 نهیزم نیدر ا دیدی. به خصوص که مکردینم یاو را راض شرفتشیحال پ نیبانک نمود. با ا یرانیمقامات ا نیارشدتر

شاه يکه برا یانیرانیهمه ا ياو بلکه برا ينه فقط برا ییضهایتبع شت. در نها کردندیکار م یبانک   نیا تیوجود دا

 یبا عل شییبانک از شـغلش اسـتعفا دهد و با توجه به سـابقه آشـنا يسـال کار کردن برا 16از  پسامر باعث شـد که 

ــال بعد دیدرآ هیاکبرخان داور به خدمت وزارت مال ــال  یعنی. دو س ــال  ران،یا یبه معاونت بانک مل 1317در س در س

 دادیامکان را م نیکه به او ا ییجا. دیرسـ یبانک مل اسـتیبه ر 1321در سـال  تاًیو نها یبانک رهن اسـتیبه ر 1319

س ستهایکه  سه شیا س ست او برا یکند که زمان کتهید يارا به مؤ شتهبرابر گوش نداده طیشرا يبه درخوا   يبود. به نو

را از هر جهت  یخاتمه داد و بانک مل یدوره به تفوق بانک شاه نی) او در اSir Denis Wright(تیرا سیدنسر

 کشور نمود. يبه بانک مرکز لیتبد

معاون بانک 1319–1317شرح بود:  نیداشت بدمختلف برعهده يکه ابولحسن ابتهاج در سالها یمشاغل مهم نیعناو

در فرانســه،  رانیا ریســف1331–1329 ،یعامل بانک مل ریمد1329–1321 ،یعامل بانک رهن ریمد1321–1319  ،یمل

 .برنامهسازمان  رعاملیمد1337–1333پول،  یالمللنیمشاور صندوق ب1333–1331
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س ریناپذسازش يهیروح اما شمنان ب ساد، د سال  تاًیآورد و نهاو  بوجودا يبرا  ياریاو در برابر مداخله و ف از  1329در 

پســت  نیبه ا یلی. هر چند او تمادیدر فرانســه منصــوب گرد رانیا ریشــد و به عنوان ســفبانک کنار گذاشــته اســتیر

عازم آن کشور شد اگر چه  جتاًی. نتستیبه صالحش ن رانیرا متقاعد ساخت که ماندنش در ا يو ءعالحسین نداشت، 

سفارت معزول گرد جادیو اختالف ا اشهیبا توجه به روح سال از  . اما با توجه به دیشده با وزارت خارجه پس از دو 

سب کرده یالمللنیشهرت ب صندوق ب شنهادیبود به او پکه تا آن موقع ک سال  یالمللنیشد که به  پول برود؛ لذا در 

شاور رئ 1331 سپس به عنوان مد سیابتدا به عنوان م شغول به کار  یالمللنینهاد ب نیا انهیبخش خاورم ریصندوق و  م

. او در دیواقع گرد دیاو مف يبعد يتهایفعال يبرقرار کرد برا ایدن یمهم مال يتهایدوره با شخص نیکه در ا یشد. روابط

ستیآمد و به ر رانیبا اتمام قراردادش به ا 1333سال  صوب گرد ا سازمان برنامه دیسازمان برنامه من ضور او در  . ح

 نیبرنامه در هم نیاز اعتبارات ا یاول بود و جالب آن است که بخش قابل توجه یبرنامه عمران یانیمصادف با سال پا

و  دیزدوم به کمک کارشــناســان و نخبگان کشــور مبادرت ور یعمران برنامه نی. او ســپس به تدودیگرد نهیدوره هز

 بر عهده داشت. -آن  مهیتا ن باًیتقر یعنی - 1337آن را تا سال  ياجرا

ــل اما ــدّ يدوره یو مهم ماندگار ابتهاج ط یخدمت اص ــاختار برنامه ش،یتص ــتفاده از  رانیدر ا يزیرتحول در س و اس

در ســازمان برنامه  يدفتر اقتصــاد کیکه توجه او را جلب کرد؛ نبود  يزیچ نیبود. اول يزیردانش اقتصــاد در برنامه

ـــرا جادیکه ا يزیبود. چ ـــاده نم طیآن در ش ـــدینوی. او منمودیآن روز چندان س  نیکه در اول یاثر مطالعات در« :س

کارها دو دستگاه  انیسن جرحُ يبرا دیکه با دمیرس جهینت نیبودم به اشروع به کارم در سازمان برنامه کرده يروزها

شته شم. مختلف دا صاد کیبا شک ياعتبار برا نی. تأمیدفتر فن کیو  يدفتر اقت شکال یدفتر فن لیت شت یا  اما …ندا

 يمجلس را قانع کنم که کارها يبرنامه ونیسیکم ياعضا ستیبایبا مشکل مواجه بودم. م يدفتر اقتصاد جادیا براي

  »اقتصاددان الزم دارد. ياقتصاد

صاددان را با کم شتمدا نانیمن اطم ستخدام اقت ضوع ا صاددان  گفتندیآنها م کردمیمطرح م ونیسیکه اگر مو که اقت

شخاص مجرب دار يادیتعداد ز ییما در وزارت دارا د؟یخواهیچه م يبرا صمیا شخا س ی. ا سال در وزارت  یکه 

فکر رفتم که اعتبار  نیجهت دنبال ا نای به …به شــما خواهند گفت خواهدیاند و هر چه دلتان از اقتصــاد مبوده هیمال

ـــاد جادیا ـــت با بن يفراهم کنم. ابتهاج پس از چند يگریرا از محل د يدفتر اقتص  یمال نیتأم يفورد برا ادیتوانس

از دانشگاه هاروارد انتخاب و  سونیبا نظر پروفسور م يدفتر اقتصاد یعلم يبه توافق برسد و اعضا يمشاوران اقتصاد

س شدند. ا ازماندر  شغول به کار  صاددانان  نیبرنامه م شدند به همراه اقت سوم  شاوران هاروارد مو عده که به گروه م
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ـــوم را آغاز کردند. او همچن یبرنامه عمران نیبود تدوکه ابتهاج آنها را گرد آورده یرانیا را با  انیرانینک ابا نیس

  کرد. سیرا تأس کایآمر-رانیا یالمللنیب يمهیشرکت ب 1353در سال  زیهمسرش آذر و ن یکمک مال

سال  18تا  کردیکه هر هفته با شاه مالقات م یسازمان برنامه استعفا داد و کس استیاز ر 1337ابتهاج در بهمن سال 

به  ریمد 8ســازمان در مدت شــش ســال  نی، ا1333از آمدن ابتهاج به ســازمان برنامه در ســال  شینرفت. پ دارشیبه د

سه برنامه تیعدم موفق ت،یریدر مد یثباتیب نیو ا بوددهیخود د سازمان اگر  لیاول را ت ضور با اقتدار او در  نمود. ح

ش شتریسال ب 4چه  ساس بود. ب دیبه درازا نک سالها و بلکه تا چند دهه قابل اح ضورش تا   يهاطرح شتریاما اثرات ح

ها، دانشگاه دارس،آهن، مراه يهالیها، رها، بنادر، فرودگاهها، تونلها، اسکلهراه ها،يکشور از جمله سد ساز یعمران

 ستهیفرزند شا نیو ا ریناپذ یمرد خستگابر نیاز کار ا يهاکوچک نمونه يشهرها هیها در حاشو عمران هامارستانیب

ـــتند که بعد از ا رانیا ـــت وز گریقرار گرفتند، د يمهریو ب یلطفمورد کم نکهیهس ـــان مانند نخس ـــا رانیکس  ریو س

رو  دیاو را بنام خود داد زدند و جرا ياز کارها یلیبعد از انقالب خ یو حت یدربار شاهنشاه سیپاچه ل يهاتیشخص

  . میگم کرد خیتار کیتار يرو ما در ژرفا یان وطن دوست و شجاعدرم نیکردند. افسوس که چن بیپر از اکاذ

 

 ابولحسن ابتهاج  يریدستگ یو چگونگ ییچرا

در سازمان برنامه به احمد  ریوزنخست یمقامقائم ،یامامفیجعفر شر نهیکاب میترم یبود که در پ 1339اواخر سال  در

س ضو ه شتری. او که پدیآرامش ر سازمان برنامه بود مدع ئتیع ستیشد ابتهاج در دوران ر ینظارت  سازمان برنامه  ا

که با پاسخ ابتهاج مواجه شد و  ییاست؛ ادعاهاداده کارانمقاطعهبه  یکالن يهاداشته و پول یسابقه سوء استفاده مال

ــتماه  8را فراهم کرد تا حدود  نهیاما زم افتین یفرجام یمطبوعات یجز جنجال  ،ینیام یعل يریوزبعد همزمان با نخس

صم ست  سن ابتهاج، و یمیدو ساد مال يابوالح شود. روزنامه یبه اتهام ف شت  صر روز  ببازدا در  1340 بانآ ستمیها ع

 يفریک وانید يبه دادسرا ان،یرانیبانک ا رعاملیصبح امروز ابوالحسن ابتهاج، مد 8: 45ساعت «اعالم کردند:  يخبر

 یبازداشت ابتهاج اتهام فساد مال هیهر چند ظاهر قض» .دیبعدازظهر، قرار بازداشتش صادر گرد 1:30رفت و در ساعت 

. دانسـتندیبازداشـت م نیا یکشـور را عامل اصـل ياقتصـاد يهااسـتیاز سـ شاز جمله خود او انتقادات یبود اما برخ

س«در کتاب  سیزون نیمارو سینخبگان  شاره به ماجرا »رانیدر ا یا شت و آزادب يبا ا ضمانت، از  دیابتهاج به ق يازدا

ـــاه با نخبگان درون حاکم ياعنوان نمونه هآن ب ـــدینویکرده و م ادی آورند،یم يکه به انتقاد رو تیاز برخورد ش : س

از اتهامات وارده بر او اثبات نشــد و به  کیچیه تیشــده بود اما در نها یابوالحســن ابتهاج اگر چه متهم به فســاد مال«
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ــخنران واقع ــت او، به س ــنا یالمللنیدر کنفرانس ب اشیبازداش ــ عیص ــانفرانس ــکویدر س ــتیبازم س . ابتهاج در آن گش

ــخنران ــور د کی یمال يهابود که کمکگفته یس ــور به کش ــودیموجب م گریکش ــاس  یکه منابع مال ش مزبور بر اس

که البته  یبود؛ سخنانمثال زده رانیباب، از ا نیو در ا ندیآیخرج شوند و به کار توسعه نم یاسیو س یمالحظات نظام

حاضر در  رنگارانکه قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خب يابتهاج همان روز» .آمدیخوش نم رانیبه مذاق شاه ا

که دزدها  یمن وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکت قاتیتحق لیتکم يبرا یچون مجال«گفت:  فریک وانید

در پاسخ  ر،یوزنخست ،ینیام یعل» خوزستان است. يهایبه زندان بروم. اتهام من آبادان دیمن با روند،یم آزادانه راه

ابتهاج خبر نداشتم.  ياز بازداشت آقا وجهچیمن به ه«ابوالحسن ابتهاج گفت:  شتبازدا يبه سؤال خبرنگاران درباره

 ينظر گونهچیه توانمیاز نظر قانون خطاکار باشـــد، من نم یاســـت و البته اگر کســـ يکار مربوط به دادگســـتر نیا

که ابوالحسن ابتهاج در  تاس یدر حال نیوجود ندارد. ا یاو و ابتهاج اختالف نیگفت که ب نیهمچن ینیام» باشم.داشته

ابتهاج با » نبود. ریپذامکان ریوزاست که بازداشت من بدون توافق شاه و نخست نیمن ا دهیعق«دارد:  دیخاطراتش تأک

شانه شاره به ن شت، م تیحکا يو هیعل يسازپرونده يو دولتش برا ینیکه از تالش ام ییهاا سط آبان «: دیگویدا اوا

ـــرف ینیبود که ام 1340 ـــبح ش ـــت تعداد ابیتلفن کرد و گفت امروز ص ـــحبت تو بود و در نظر اس از  يبودم و ص

شوند و تو را در راس آنها قرار دهند. گفتم خ ییهابانک ست درهم ادغام  شان خراب ا ضع  کنم،یتعجب م یلیکه و

 ؟یگیم انیهذ چرا ه،یها چحرف نیبا خنده گفت: ا ینیمن است. ام هیعل يسازدولت تو مشغول پرونده امدهیچون شن

به من  یمجله فردوس ریمد ینیاز تلفن ام. قبل یکنیم کیتو خودت هم شاه را تحر یول ستین نیدر ب یصحبت نیچن

ــتروزنامه رانیاز مد يااطالع داد که چند روز قبل عده ــر م ریوزها مهمان نخس اگر  دیگویم ینیغذا ام زیبودند و س

 18شنبه پنج ،ینیدو روز بعد از تلفن ام یکیخواهم کرد.  فیرا هم توق تهاجالزم باشد من دوست خودم ابوالحسن اب

 یمعرف فریک وانیبود ظرف پنج روز خودم را به دکه خواسته دیبه دست من رس فریک وانیاز د ياهیاحضار 1340آبان 

  ».مینما

  

 ابولحسن ابتهاج  یخصوص یزندگ

هاج با مر ابت بار اول  بار ازدواج کرد. او در  لدوله) ازدواج کرد. ينبو یدختر تق ينبو میدو  به  ينبو میمر (معزا که 

 يبود همچون ابتهاج به زبانهامناســـبت شـــغل پدرش که در خدمت وزارت خارجه بود در هندوســـتان بزرگ شـــده

س سو ،یرو شت.ا یسیو انگل يفران سلط دا سال  دیانجام ییسال به جدا 26ازدواج پس از  نیت او با آذر  1335و در 
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سن او هنگام ازدواج  یدندانپزشک يحرفه دکتر زینبود که خود  یازدواج کرد. آذر دختر دندانپزشک یعیصن داشت 

 ابتهاج بنام داور بود. يبنام شـهرزاد و پسـر يسـال بود. حاصـل ازدواج آنها دختر 63سـال و سـن ابتهاج  30با ابتهاج 

  است. یرانیهوشنگ ابتهاج شاعر معروف ا يعمو نیهمچن

  

 مالقات ابتهاج با محمدرضا شاه 

اصرار کرد  یلیخـ ،ي، او در انجام امـربودم که با شاه تنها ییدارهایاز د یکیدر «: دیگویم ییابوالحسن ابتهاج در جا

  "آخر من شاهم...": و گفت زد زیم ينخواهم رفت، با انگشت آهسته رو بار ریمتوجه شد که ز یو وقت

و به  رفتیسازمان برنامه را پذ تیریمد 1333 وریبه درخواست محمدرضاشاه در شهر رانیابتهاج پس از بازگشت به ا

ــت ــازمان برنامه پس از کودتا سییر نیعنوان نخس ــغر پناه نیگزیمرداد، جا 28 يس ــاه، ابتهاج را در  یاص ــد. البته ش ش

ــمت و ر نیا نیانتخاب ب ــتیس ــرکت نفت مخ اس ــاه  بتهاجبود. اکرده ریش ــت «هم در مالقات با ش عدم مداخله نخس

 رشیشرط پذ نیداشتن اسناد و گزارشات سازمان را مهمتر ارینهاد و در اخت نیدر ا يگریهر فرد د ای) و ي(زاهدریوز

ــته نیا ــمت دانس ــازمان تغ نیبود. او از بدو ورود به اس ــازمان ا یراتییس ــاختار س و نظام پرداخت حقوق  جادیرا در س

شــروع کار ابتهاج با آغاز برنامه دوم  نکهیدر آن زمان  با توجه به ا».و اصــالح کرد میترم زیآن را ن رانیو مد نکارکنا

برنامه  يبرا«شاه توانست  تی. ابتهاج با حماکردیم تیهمزمان بود، شاه از اقدامات ابتهاج حما) 1334-1341توسعه(

شور، اخت یعمران ساله دوم ک سترده اراتیهفت  ستقل از دولت اداره  ردیاز مجلس بگ ياگ سازمان برنامه را م و عمال 

ش ست تیریمد يوهیکند.  ست یاو مقتدرانه بود و با هرگونه نارا س ستانیز یو  ستها ای رد به  گرانید یرقانونیغ يدرخوا

به  رانآن دو تمدارانیاسیس انیدر م یداشت و چهره محبوب يادیدشمنان ز نی. بنابراکردیو خشونت برخورد م يتند

 . »آمدیحساب نم

سل نیابتهاج  همچن  ص رانیاز مد ین سازمان برنامه آورد که اغلب تح شگاهها يلکردهیجوان را به   االتیممتاز ا يدان

 يمکتب توسعه هاروارد قرارداشتند در دو دهه ریکه خود تحت تأث ه،یپا انیبلند و م رانیمد نیبودند. ا کایمتحده آمر

دفتر  سییبه عنوان ر »اءیاصف یصف«شدند.  لیشاه تبد يغربگرا طلبانههجا ينوساز یاصل زانیرو برنامه انیبعد به مجر

تکنوکرات بودند.  رانیســنخ مد نیســازمان برنامه از ا يدفتر اقتصــاد اســتیدر مســند ر »انیخداداد فرمانفرمائ«و  یفن
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است منتشر شده زین یسازمان، در قالب کتاب نیا استگذارانیس گریاز د »يمنوچهر گودرز«دو در کنار  نیخاطرات ا

 است.شده حیدر آن سالها تشر یو عمران يکالن اقتصاد يهابرنامه شبردیابتهاج در پ يش محورکه در آن نق

به دربار و شــخص اول مملکت داشــتند،  شــتریقرابت ب يبرا یاســیکه نخبگان ســ یو تالشــ یرقابت يبا توجه به فضــا 

ـــم ـــر زین ییو اقدامات ابتهاج با مخالفتها مهایتص ـــد. ش ـــ یامام فیهمراه ش  نهیزم نیاز خاطرات خود در ا یدر بخش

او  گفتمیکه من م یکه مطلب نیا ي. برامیداشــتاقتصــاد با ابتهاج مناقشــه  يدر جلســه شــورا شــهیما هم«اســت: نوشــته

بود زود از  یعصبان يقدر کیکه  نیبه بحث  با هم. او به علت ا میکردیشاه شروع م يو بعد جلو کردیمخالفت م

جهت آن وقت به او نظر  نی. به همکردیکه همه را و خودش را  ناراحت م گفتیم یمطالب کی رفتیکوره در م

نکرده و  يبا او همدرد یاز سازمان برنامه رفت، کس یاست که وقتخود در خاطراتش گفته زین تهاجاب».نبود يمساعد

 تیبه حما يانتقاد يالهدر مقا يعباس مســعود یعنیروزنامه اطالعات  رمســئولینزد و تنها مد یاز او حرف تیدر حما

 بود.نوشته یاز او مطالب

ــر  ــرانجام اختالف با ش ــر ا یامام فیس ــ« جادیبر س ــ ییایمیکارخانه کود ش ــاه از ابتهاج به  تیو عدم حما  »رازیش ش

ستعفا سال  يا س  یشگیهم يو دور 1337او در بهمن ماه  صاد ا یدولت ستمیاز   نیا نی. ابتهاج از مخالفدیانجام رانیاقت

ست  تیناج يقرارداد نیگفتم به نظر من انعقاد چن«...طرح بود:  س یکارخانه را در محل خواهندیم یعنیا کنند  سیتأ

برنامه  کیاســـت که شـــده جادیمنظور ا نیکه نه آب دارد، نه راه آهن، نه بندر و نه بازار فروش. ســـازمان برنامه به ا

شته یجامع عمران شدا ... البته متعاقب میکن يقرار نگرفته خوددار قیکه قبالً مورد مطالعه دق ییطرحها يو از اجرا میبا

باره سوال کردم  نیدوروز بعد از شاه در ا یکیاست!  انتیکار خ نیا دیگویبودند که ابتهاج محرف به شاه گفته نیا

 ».کرد دییکارخانه را تأ سیاو هم موضوع تأس

 يبه تقاضــا یخاطر شــد و پاســخ دهیرنج داًیاو، شــاه شــد ینینشــو عدم عقب هیقضــ نیابتهاج معتقد بود که پس از ا 

ساطت عالء(وز نیتا ا دادیمالقات او نم شد. وقت ریکه با و شاه فراهم  سه فراهم  یدربار) امکان مالقات با صت جل فر

صرف درآمد نفت شدت از  سح دیخر يبرا یشد ابتهاج به  برنامه  ستیقادر ن رانیا«. او معتقد بود کندیانتقاد م التیت

دار عهده زیارتش را ن نیحال مخارج ســـنگ نیموثر باشـــد اجرا کند و در ع رانیافراد ا یکه در زندگ يدیمف یعمران

  ».باشد
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اقتصاد  يبود. ابتهاج در خاطرات خود با اشاره به جلسات شوراو مقاومت ابتهاج خسته شده هاییاز رك گو گریشاه د

و  حیصر«توسعه  يهابرنامه يطرحها و اظهارنظر درباره یکه در نقد و بررس کندینکته اشاره م نیدر حضور شاه، به ا

 .گفتیسخن م »یستیبدون رودربا

مه  تاک نیخاطراتش بر ا ياو در ادا ظام کندیم دینکته  ـــتشـــاران ن  تی(که موافق تقورانیدر ا کایآمر یکه از مس

شاه جواب «است.  مخالف ینظام يهانهیهز شیداشته که با افزا انینکته را به شاه ب نیکرده و ابودند) انتقاد حاتیتسل

خدا  يگفتم: محض رضـــا تی. با عصـــباندانندینم یرا هم کاف شیافزا نیا یحت رانیدر ا کایآمر یداد: مقامات نظام

ـــدت و  يندهد. اظهارات من به حد يرو کایمقامات مختلف آمر نیب ییگوتناقض گونهنیکه ا دیبده یبیترت با ش

 يلزوم برکنار» تمام است! یبالفاصله به همسرم آذر تلفن کرد و گفت کار فالن انییکه فرمانفرما شدیم انیحرارت ب

سازمان برنامه در ذ شاه با انتقال  شان داد که  ست وز لیابتهاج آن زمان خود را ن ست نخ در  نیموافقت کرد. ا يریپ

ست وزبه ابتهاج قول داده نیاز ا شیپ بود که او یحال ستقل از نخ سازمان برنامه م سایر  يریبود که  ها به زارتخانهوو 

ـــازمان برنامه از ا سیمجلس رفت که رئ به حهیال نیا یزمان بیترت نی. بددهدیکار خود ادامه م پس به عنوان  نیس

 حهیال نیاو انتخاب خواهد شد، ابتهاج دانست که زمان رفتن اوست. چرا که قطعا ا ياز سو يریقائم مقام نخست وز

 را نوشت. شیاستعفا نیباشد. بنابراوارد صحن مجلس شده توانستیبدون موافقت شاه نم

 محکم و یاتیکه روح نیناکام بود. ضمن ا یسرسام آور نظام يهانهیکنار گذاشتن هز يدر قانع کردن شاه برا ابتهاج

شت و نم ریناپذانعطاف ستیدا سو رایپذ یرا به راحت» اوامر ملوکانه« توان شد. از  ستبدانه  منطقیب هیرو گرید يبا و م

 نی. ادیتابینسبتاً مستقل همچون ابتهاج را بر نم رانی، وجود مد1340 يدر آغاز دهه یعمران يهابرنامه يشاه در اجرا

بودجه کشور باعث کنار گذاشتن ابتهاج  نیدر تدو ینظام نیسنگ يهانهیعامل در کنار عدم تفاهم شاه با او بر سر هز

 يعرصه را برا زین يعصر پهلو استگذارانیرقابت دولتمردان و س گر،ید يکالن مملکت شد. از سو تیریمد رهیاز دا

آن بر یبه مدت هشت ماه بازداشت شود. برخ 1340در سال  مسائل سبب شد تا او نی. همه اکردیاقدامات او تنگ م

سرانجام ن شت و  ساد بازدا شد؛ اما دل زیبودند که اگرچه او به اتهام ف شت ماهه او در زندان  یواقع لیتبرئه  ضور ه ح

 روند را ادامه داد.  نیا زیسازمان برنامه ن استینکه او پس از عزل از سمت ریخصوص اانتقادات او از شاه بود. به

از خود نشـــان  یشـــدن نفت، کارنامه خوب یجنبش جنگل و نهضـــت مل ياش در ماجراابتهاج و خانواده ابوالحســـن

با او نشـــان م تار  ما نوع رف قادات و رك گو یکه شـــاه حت دهدیندادند. ا به او و پدرش را ن يهاییانت  زیوفاداران 

  .رفتیپذینم
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 نه مردم دانست،یخودش م يشاه، پول نفت را برا

سقوط شاه را  لیدل 14-13، صفحات 8هاروارد، نوار شماره دانشگاه  یشفاه خیوگو با تارابتهاج در گفت ابوالحسن

هستم؛ من  ایقسمت دن نیالرقاب امن مالک دیباشد که بتواند بگوداشته یمقام خواستیشاه م«. کندیم انیب نگونهیا

س ستم که ک یک ستند و به من اتکا م یو ک یو ک یو ک یه سر من ه شت   نیدارند. ا اجیو به وجود من احت کنندیپ

ش سال دیخر يبهتر نبود به جا ایدارد؟! آ رانیا يبرا یچه ارز سلحه، از تمام پول نفت که به  سیم اردیلیم 23 یا  د،یر

آمد. ینم شیپ رانیا يوقت برا چیاوضــاع ه نیمن معتقدم ا شــدیم نیکرده بود؟ اگر چن رانیخرج ا اردیلیمده یســال

 دانست،یخودش م يدارد. شاه قشون را برا یکارها جنبه شخص نیتمام ا دندیدیآمد چون مردم م شیاوضاع پ نیا

ـــتیخودش م يپول نفت را برا ـــندانس ـــا پهلو دمید ونیزیدر تلو ای دمی. من بارها به گوش خود ش  يکه محمدرض

  »دانستیمردم نم داتیرا اصال عا نهایمن؛ او ا داتی: من، پول من، نفت من، عاگفتیم

  

 

بانک  سیابوالحسن ابتهاج رئ نگتن،یدر واش رانیدفتر حافظ منافع ا سیرئ يدفتر اکبریکننده در کنفرانس برتون وودز، از چپ به راست، علشرکت یرانیا ئتیه

  وركیویدر ن انیرانیتجارت و اقتصاد ا ونیسیناصر از کم یتق ورك،یوین انیرانیا يشورا سینواب رئ نیحس ران،یا یمل
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 خسرو ابتهاج

به عنوان تنها فرد مســوول مذاکره با  1353ابتهاج، کارمند ســازمان برنامه و بودجه بود که در ســال  یفرزند احمدعل

مختلف برنامه  يهاافزار در رابطه با جنبهو به دســت آوردن ســخت کیتکنولوژ تیهدا يبرا یخارج يهاشــرکت

ضا شد و به دل رانیا ییف سوءتفاهمات لیانتخاب  شرکت ددر انعقا یوجود  شد  شنهادیبه او پ ،یخارج يهاقرارداد با 

از خدمت منفصــل شــد. او پس از انفصــال از خدمت وارد  جهینکرد و در نت نیابتهاج چن د،ینما میرا تســل شیاســتعفا

س وتانشکسیابتهاج از پ یشد. پدرش احمدعل نکلریگوردون و یبخش خصوص و از گردانندگان  رانیا مانیصنعت 

کشور بود. بعد از انقالب  يهاو شرکت ساختمان رفاربیب ت،یرانیدماوند، ا مانیمان شمال، سیچون س ییهاشرکت

  .با دربار توسط دادگاه انقالب مصادره شد يو همکار یوابستگ لیاموال خسرو ابتهاج بدل يهیکل 57
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 هیمراد ار

در دوره  یمل يدر مجلس شـــورا انیمیکل يندهیو نما انیمیانجمن کل سیرئ دار،هیســـرما) 1372 – 1277( هیّاَر مراد

ـــتمیپانزدهم، هجدهم، نوزدهم و ب ـــورا س  انگذاریمالک و بن هیبود. ار) 1963تا اکتبر  1944 هی(فور یمل يمجلس ش

ش عیصنا سرام یکا ش نیبزرگتر رانا،یا کیو  ست ران،یا در يسازیشرکت کا  انیپرن يتهران و پتو نیو مالم کیپال

ـــال  »هیار ییحی«در مغازه برادرش  ینوجوان يفوت و فن تجارت را از همان دوره هیمراد ار بود. آموخت. او در س

نقاط جهان از  یبه اقص شیسفرها انیدر جر هیکه ار یمتولد شد. تجارب يهودی يخانواده کیدر کاشان و در  1277

س ست آورد، او را در جوان ایتالیو ا سیانگل ه،یرو سوجات تبدتاجران صاحب از یکیبه  یبه د کرد.  لینام پارچه و من

را در مجلس  انیمیکل یندگیآمد و رفت داشــت و در چهار دوره، نما زین اســتیدر کنار تجارت به عرصــه ســ هیار

رساند که کارخانجات  يبرداررا به مرحله بهره يمجتمع تجار نی، نخست1340برعهده داشت. او در سال  یمل يشورا

ــرام ــازکیس ــ يس ــازیو کاش ــت رانا،یا يس ــازکیپالس ــازنیمالم ،يس کارخانه  ان،یپتو پرن يدیتهران، واحد تول يس

ستن شت. انقالب که پ نیدر ا زین يدیواحد کوچک و بزرگ تول نیچند زیالدورادو و ن يسازیب  روزیمجتمع قرار دا

  درگذشت. زین 1372رفت و در سال  وركیویبه ن هیشد، ار

  

 

  هیمراد ار
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کاشــان  یروحان يهاتیاز شــخصــ هیّار لیآمد. پدرش خاخام رفائ ایدر کاشــان به دن يهودی يادر خانواده هیمراد ار

صرفتیشمار مبه سه آل یابتدائ التی. تح شان گذراند و به موازات آن در مکتب پدرش و د انسیرا در مدر  گریکا

که مقارن با دوران بلوغ  يپرداخت، به طور هودی نییو آ نیاصول د گریعلوم تورات و د يریبه فراگ یروحان يعلما

 شد. طاینامه شحاجازه افتیموفق به در

مشغول به کار شود. پس  ییحیبرادرش  یپارچه فروش يرهسپار رشت شد تا در مغازه نشیوالد میبا تصم هیّار مراد

شزه پارچهخودش مغا یاز مدت کوتاه س یفرو شت به راه انداخت. همزمان زبان رو  یخوبآموخت و به زیرا ن یدر ر

 تجارت او مؤثر بود. رشو گست هیاز روس یانیدر جذب مشتر ،امر نیو هم کردیصحبت م

بازگشت و به عنوان  رانیبه ا ایتالیدر انگلستان و ا ژهیواروپا شد و پس از کسب تجربه به یراه هیسپس از راه روس او

به نام اقدس  يبا دختر يدیخورش 1298کسب کرد. در سال  ياژهیو گاهیمنسوجات در بازار تهران جا يوارد کننده

 سه فرزند پسر و چهار دختر شد. وند،یپ نیازدواج کرد که حاصل ا يظهریاز خانواده 

(انجمن شــهر) تهران آغاز کرد. در  هیبلد يدر شــورا تیبا عضــو 1306را رســماً از ســال  یاجتماع تیفعال هیّار مراد

سه شاه درباره رهیمد ئتیکه ه ياجل ضا سؤاالت ر سخ به  شاه برگزار کرد، در پا ضا  ضور ر شهر با ح ضع  يانجمن  و

اقامت دارند و از نظر  روسیراه ســـتهران در ســـه انیهودی شـــتریمحله عودالجان گفت که ب انیمیکل ژهیوبه ان،یمیکل

و معامالت  تندیتهران دچار محدود گریبه نقاط د ییجابجا يمناســبند، ضــمن آنکه برا طیفاقد شــرا یامکانات زندگ

در  انیهودیفراهم شــد که  یالتی. بالفاصــله با دســتور رضــاشــاه تســهســتین ریپذآنها امکان يبرا گریدر نقاط د نیزم

ـــورت تم ـــد  نیمعامالت امالك انجام دهند و هم ایتهران خانه بخرند  بتوانند در هر نقطه از لیاص ـــتور باعث ش دس

ــن انیهودی ــدر مناطق حس ــمال تهران خانه بخرند و در خر گریو د يهاد خیآباد، آقا ش  زیو فروش ملک ن دیمناطق ش

با مذاکره با  کایبه آمر ییو در سفرها گذراندیم کایوقت خود را به تجارت با اروپا و آمر شتریب هیّار مراد فعال شوند.

به  رانیشـعبه اوتصـر هتورا در ا سیتأسـ يتوانسـت موافقت او را برا وركیویاوتصـر هتوراه در ن سیاسـحق شـالم رئ

ستیر سئول ا سب کند، همچن يراب لو تیو م شد  نیک ستان و رئ ییمایهواپ هیبلندپا يهاقاماز م یکیموفق   سیانگل

  به تهران دعوت کند. يمذاکرات اقتصاد يبودند برا يهودیرا که هر دو  ومیپترول شیتینفت بر یکمپان

ـــورا يدر انتخابات دوره  1323ها و در مهر حوزه گریاز د رترید انیمیکل يکه در حوزه یمل يچهاردهم مجلس ش

بود  انیمیکل يندهیدوره نما نیرا که چند ییتوانســت دکتر لقمان نهورا هیپس از آغاز به کار مجلس برگزار شــد، ار

 دار بود.عهده زیرا ن انیمیانجمن کل استی. همزمان، رابدیشکست دهد و به مجلس راه 



199 A V A Y E B U F . C O M | 

 

سپه بود که  ابانیدر خ انیمیکل یمیدر مجلس، وصول غرامت از اوقاف بابت قبرستان قد هیّمهم مراد ار يهاتیفعال از

ساب م انیمیصورت نگرفته بود و جزء امالك انجمن کل یآن دفنمدتها بود در دوران  اما اداره اوقاف در آمدیبه ح

مدرســه  ارین متروکه مقابل آن را مصــادره کرده و در اختیو قطعه زم یمیگورســتان قد نیمرآت ا لیوزارت اســماع

شته سببود. بعدها با همت روحنظام گذا ستان قد ان،یبنا ریو طرح و نظارت مهندس جهانگ انیاهللا منا  یمیدر محل گور

 متروکه آن، پاساژ کوروش احداث شد. نیو قطعه زم

بود. پس  کایانتخاب شد اما خودش در آمر انیمیکل یندگیبه نما گریبار د هیار ،یمل يدوره پانزدهم مجلس شورا در

ــت حدود  ــال از آغاز کار به مجلس نامه کیاز گذش ــت که به علت  سیبه رئ کایاز آمر ياس ــتاد و نوش مجلس فرس

سرش مدت سالت خود و هم سته به اهک ست و نتوان ست در حال معالجه ا را انجام  یندگینما فهیبازگردد و وظ رانیا

 .دهدیاستعفا م یندگیاز نما ند،یبیکامل نم ياز بهبود يدهد و چون هنوز هم آثار

انتخابات  انیمیکل يدر حوزه زیهفدهم ن يبرال به مجلس رفت. در دوره یاو دکتر موســ يدوره شــانزدهم، به جا در

دولت دکتر مصدق ناچار  هیمرداد عل 25نافرجام  يپس از کودتا يکه محمدرضا شاه پهلو 1332انجام نشد. در سال 

ـــفارت ا ـــد، س ـــفر به رم رش بود به رم رفت و  ایتالیکه در آن زمان در ا هیکرد. ار ياو خوددار رشیاز پذ رانیبه س

 رانیبه او داد. چند ســاعت بعد شــاه توانســت به ا ییامضــا دیشــاه گذاشــت و چک ســف اریخود را در اخت يخودرو

 برگردد.

 19( ســتمیدوره ب انیو تا پا افتیبه مجلس راه  گریبار د هیّمراد ار 1333هجدهم مجلس در ســال  يانتخابات دوره در

ــتیارد ــا نیبود. در ا انیمیکل يندهینما) 1342 بهش ــت به رفع تعرض همس ــاحب  گانیدوران توانس ــرف و تص از تص

ــت ییهابخش ــید زیمازندران و ن ابانیخ هیاز امالك بهش ــمت یوارکش ــکالت انجمن  یغرب قس ــائل و مش آن، رفع مس

شک ان،یمیمعتمد به نام انجمن کل ضخانهیباغ مر دیشهرها، خر گرید يهاتهران و انجمن انیمیکل کنفرانس تهران  لیت

شخاص يحقوق زنان، نجات تعداد يدرباره شده گناهیب از ا ضکه به ناحق محکوم به مرگ   یبودند، انتقال و ثبت بع

 تهران بپردازد. انیمیتهران به نام انجمن کل انیهودیبه  لقاز امالك متع

در سال  یاست وقتگفته لیاسرائ ری)سفMeir Ezri( يعزر ریدوستانه نبود. مئ رانیدر ا لیبا سفارت اسرائ هیار روابط

سفارت  ای یستیونیجنبش صه«گفت:  هیشد. ارتعجب زده يرفت، از پاسخ سرد و هیار داریبه د دیبه تهران رس 1337

 ازین نیبرخوردارند و ا گرانیاز حقوق برابر با د انیهودی حضرت،یاعل يرهبر هیندارد. در سا رانیدر ا ییجا لیاسرائ

در مجلس  هیار یندگیگرفت به نما میتصــم لیاســرائ ســفارت ».ســازدیرا مرتفع م رانیدر ا یلیاســرائ یبه وجود مقام
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از  هیار يریگکرد که باعث کناره تیحما یکشف دیبه نام جمش يگریاز نامزد د 1342خاتمه دهد و در انتخابات سال 

وجود داشـت و پدر  ییهاتنش میبود از قد رانیکه متولد ا يپدرشـان و عزر نیمعتقدند ب هیانتخابات شـد. فرزندان ار

  کار را نکرد. نیا یموعود منتقل کند ول نیبود تا آنها را به سرزماصفهان پول گرفته انیهودیاز  يعزر

ــ 1340در اواخر دهه  ــرام هیّمراد ار يدیخورش ــ کیمجتمع کارخانجات س ــازیو کاش ــت رانا،یا يس ــازکیپالس  ،يس

واحد کوچک و بزرگ  نیچند زیالدورادو و ن يســازیکارخانه بســتن ان،یپتو پرن يدیتهران، واحد تول يســازنیمالم

سال  سیرا تأس گرید يدیتول سوء قصد نافرجا 1355کرد. در  شتند  یشد. در محل کارش بمب یمبه جان او  کار گذا

مهاجرت کرد و  رانیبعد از ا ياز انفجار دفتر کارش را ترك کرد و جان سالم به در برد. چند شیساعت پ کیاما او 

بر اساس  1357در سال  رانیپس از انقالب ا هی. اموال ارکردیسفر م رانیبه ا یامور بازرگان يتا وقوع انقالب تنها برا

  گذراند. وركیویعمر خود را در ن یانیپا يهامصادره شد. او سال رانیا عیو توسعه صنا فاظتقانون ح

شتند. رف هیار سرش اقدس هفت فرزند دا شد ار) 2020–1931رافائل ( عیو هم سر ار سکندر به او  گریو د هیپ سرش ا پ

 هیار عی. رفکردندیکمک م شدیرا شامل م رانیدر ا يشرکت اقتصاد یاز س شیکه ب شیگروه صنعت یدر سرپرست

  شد. يکه به نام مادرش نامگذار هیساز انقالب در خارج از تهران ساخت از جمله اقد شیشهرك را پ نیچند

 

  هیفرزند ارشد اقدس و مُراد ار ه،یرافائل ار عیرف
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 جعفر اخوان

 رانیصنعت خودرو را در ا ياو شالوده شود،یمبس که گفته نیهم ران،یدر اقتصاد ا» جعفر اخوان«نقش  فیدر توص

 يهالیمملو از اتومب رانیا يهاابانیکرد که خ سیتاســ یرا زمان »پیج« یاســت. اخوان، شــرکت بازرگاننهاده انیبن

خط  1335پرداخت و ســپس در ســال  »زیلیو پیج« وارداتابتدا به  بود. او ییکایشــورولت آمر ای وكیب الك،یکاد

جاده  9 لومتریرا از ک» شـــهباز پیج«کرد. اخوان حدود ســـه ســـال بعد توانســـت  ياندازمونتاژ آن را در کشـــور راه

داد که اخوان در ســـال  يرو یزمان زیموتورز نبه جنرال پینام شـــرکت ج رییبازار کند. تغ يمخصـــوص کرج روانه

ــ  45٪، 1352 ــرکت را به جنرال نیا هامس ــش ــهام ا یموتورز واگذار کرد و البته بخش ــرکت به بن نیاز س  يپهلو ادیش

لوکس، پس از انقالب به ســـازمان گســـترش واگذار شـــد و نام آن به  يخودروها کنندهدیشـــرکت تول نی. ادیرســـ

  بود. زین وشیاز سهامداران بانک دار یکی نیهمچنکرد. اخوان رییتغ» خودروپارس«

 

  جعفر اخوان
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 ییخودرو نیگفت اول دیبوده، با کانیپ رانیشده در ا دیتول يخودرو نیاول کنندیبر خالف اعتقاد عموم که تصور م

 يهاسال نیب رانیاست. تولد صنعت خودرو در ابوده پیج يخودرو کان،یشد، هشت سال قبل از پ دیتول رانیکه در ا

 نیا یبود. در پ رانیشدن ا یاجرا شد که هدفش صنعت قتهفت ساله دوم دولت و یعمران يدر برنامه 1341تا  1334

ستیس سال  ا ستراتژ رییبه دنبال واردات خودرو بودند، با تغ دارانهیسرما شتریکه ب یو زمان 1335ها و در   رانیا يا

دوم که به  یدوران جنگ جهان ادگاری پیکرد. ج سیرا تاس پیج یشدن، جعفر اخوان شرکت بازرگان یصنعت يبرا

ـــالها يکاربرد يهاتیقابل لیدل ـــال  دایآن ادامه پ دیتول زیبعد از جنگ ن يو دوام باال، در س کرد. جعفر اخوان در س

کرد و عمال صنعت  سیجاده مخصوص کرج تاس 9 لومتریرا در ک »پیج یبازرگان یشرکت سهام« يکارخانه 1338

ـــاز ـــ نیاتفاق کار خود را آغاز کرد. ا نیبا ا ران،یدر ا يخودرو س  پینام به ج رییرا با تغ زیلیو پیج دیتول رکت،ش

دو  يخودرو کیکشور،  يها. با توجه به وضع راهدشدیدر همان سال تول مرغیشهباز آغازکرد و به دنبال آن وانت س

جعفر اخوان در  ينشان هوشمند نیبود و ا رانیرفت و آمد در ا يممکن برا يخودرو نیبلند، بهتر یشاس لیفرانسید

 يتشنه یشمس 40 يکشور در دهه يبود. بازار خودروها رانیدر ا يخودروساز يمحصول مناسب برا کیانتخاب 

س يخودروها يتمرکز رو ،يبازار نیبود و با چن يسوار يخودروها ستیبلند نم یشا  نیشرکت را تأم ندهیآ توان

شد امت دگاه،ید نیکند. با ا سال  ردیشرکت بگ نیارامبلر را از  يمونتاژ خودرو ازیجعفر اخوان موفق   نیا 1346و در 

دو خودرو  نیبه بازار عرضــه کرد. ا شــتریبه عنوان مدل با امکانات ب ایو آر هیبه عنوان مدل پا نیخودرو را با نام شــاه

. در وام باال مورد اســـتقبال قرارگرفتد لیبود و به دل ترنیپائ کایرولت و فورد آمرشـــو يهرچند در مقابل خودروها

 شرکت اضافه شد. دیآهو به خط تول پیبه نام ج يگریبلند د یشاس يسال خودرو نیهم

ــال  در ــاه 2802 ایآر 1347س ــتگاه، ش ــتگاه و انواع مختلف ج 1742 نیدس ــه  2000در حدود  پیدس ــتگاه عرض دس

ـــده  يدهه لیرقابت کند و در اوا زین یلوکس واردات يبود که بتواند با خودروها ییبودند. اخوان به دنبال خودروش

س 50 يدر دهه رانیمذاکرات با جنرال موتورز را آغاز کرد. بازار ا 50 صوالت جهان يرا به رو شیدرها یشم  یمح

 بودند.شده رانیروانه بازار تشنه ا ییکایآمر يمحصوالت مختلف به خصوص خودروها لیبود و سباز کرده

 يبرا یمشخص يبود و بدون برنامهواردات محصوالت مختلف فراهم کرده يکشور فرصت را برا ینفت يباال درآمد

ــال واردات خودرو خ د،یتول ــه رو يهاابانیس ــور را به عرص تازه وارد  يهایو ژاپن هایی، اروپاهایکائیآمر ییارویکش

ــتینم ایچون آر ییخودرو گرید يبازار نیبود. در چنکرده لیتبد ــب بیرق توانس ــرکت  یمناس ــرانجام ش ــد و س باش

مقطع شــرکت ناگهان با  نی. در اآن خاتمه داد دیدســتگاه به تول 784هزار و  22 دیپس از تول 1352در  پیج یســهام



203 A V A Y E B U F . C O M | 

 

در  يوجود نداشت، اما جعفر اخوان اهداف بلند نیگزیمحصول جا يبرا يابرنامه چیمواجه شد چرا که ه دیافت تول

 باز کند. رانیشرکت را به ا نیمحصوالت ا يبار به سراغ جنرال موتورز رفت تا پا نیسر داشت و ا

 يغول صــنعت خودروســاز نکهیبا محصــوالت جنرال موتورز آشــنا بودند اما تصــور ا یبه خوب نیاز ا شیپ هایرانیا

ـــه محوالتش را برا  لیحال، اخوان به دل نیقرار دهد، کامال دور از ذهن بود. با ا رانیا اریمونتاژ در اخت يجهان، عرض

سب ست ام نیکه با ا یروابط منا سرانجام توان شت  ست آورد و آخر نیمونتاژ ا ازیتشرکت دا صوالت را به د  نیمح

شرکت بازرگان1352سال  يروزها شرکت  پیج ی،  شرکت جد رییتغ »رانیجنرال موتورز ا«به  سرما دیداد.   يهیبا 

س 500و  ونیلیم 152 هیاول سهام آن در اخت 45شد که  شیهزار تومان تا صد  صد در اخت 45اخوان،  يآقا اریدر  اریدر

صد باق رجنرال موتو سم بود که اگر  يپهلو ادیبن اریدر اخت زین ماندهیو ده در سالها ر شرکت بزرگ  کیبود. در آن 

کرد تا کار ثبت و اجرا و یاز بستگان دربار صادر م یکی ای يپهلو ادیاز سهام را به نام بن يشود درصد سیبناست تاس

 نیو شاه ایآر دیکرد و تول رییتغ»  رانیموتورز ا جنرال«نام شرکت  بیترت نیباشد. به ا یاز آن عمل یبانک يهاتیحما

 .دیرس انیبه پا 1354دستگاه در سال  700هزار و  22از  شیپس از فروش ب

صوالت اپل آلمان که از ز )OPEL COMMODOR» (اپل کومودور«شروع کار،  يبرا جنرال  يهامجموعه ریاز مح

خودرو در  نیبود تا ا یشــد. نام شــورولت کاف رانیبازار ا يروانه 2800و  2500 »الیشــورولت رو«موتورز بود با نام 

به  بیموتور که باعث آســـ ادیوجود وزن ز ااز هفت هزار دســـتگاه بفروش رود و ب شیســـال اول عرضـــه به بازار، ب

 یو وقت خواستیم يترلیبا دوام شناخته شود اما اخوان محصوالت اص ییبه عنوان خودرو شد،یخودرو م يجلوبند

  کنند. رانیبازار ا یجنرال موتورز را راه یوالت اصلمحص رفتندیپذ دند،یرا د رانیکشش بازار ا هاییکایآمر

سال  الیشورولت رو دیتول نیبنابرا س انیبه پا 1355در  شورولت  دیر سکا وكیب«و » نوا«و   وكی(با نام ب» الرك يا

 هیتهو ســتمیســ لندر،یشــش و هشــت ســ يلوکس آن دوران روانه بازار شــدند. موتورها ي) به عنوان خودروهارانیا

خودروها بودند و با  نیاز امکانات ا یک، بخشــیاتومات ربکسیو گ یبرق يباالبرها شــهیشــ ک،یدرولیمطبوع، فرمان ه

لوکس در  يخودروها يخود را به عنوان ســازنده گاهیتوانســت جا رانیجنرال موتورز ا ،یمحصــوالت نیاتکا به چن

با حفظ کند. پس از ا به  نیمقابل رق ـــو الكیکاد«دو خودرو نوبت  ـــرانیا الكی(کاد »لیس خودرو  نی. ادی) رس

ــتق يدیتول يخودرو نیترلوکس ــور بود و به طور مس ــوالت لوکس بنز رقابت م میدر کش  الكی. کادکردیبا محص

 الكیبس بود که کاد نیهم رانیخودرو به ا نیورود ا تیدستگاه در سال داشت اما در اهم 500کمتر از  دیتول رانیا
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بود که  يکشور نینخست رانیبود و ارا نداده کایمونتاژ محصوالتش در خارج از آمر يگاه اجازه چیه ن،یاز ا شیتا پ

 .کردیم دیتول کایرا خارج از خاك آمر الكیکاد

سب و کارها يگذارهیسرما یسالها، در پ نیاخوان در ا جعفر سال زین گرید يدر ک که جنرال موتورز  یبود از همان 

به نام  يگرید دیبانک جد سیتاســ 1352از ســهامداران عمده بود. در ســال  زیبانک ن کیکرد، در  سیرا تاســ رانیا

ــو وشیبانک دار ــورا بیبه تص ــ يش ــار دیپول و اعتبار رس ــرما ،یخارج يهابانک کتکه با مش معادل دو  ياهیبا س

چند  یبانک جعفر اخوان بود. در فهرست سهامداران خارج نیاز موسسان ا یکیشد.  سیدر تهران تاس الیر اردیلیم

ــور جعفر اخوان در کنار ایم دهید زیو ژاپن ن کایبانک بزرگ امر ــد و حض ــام نیش ــان از قدرت و نفوذ او و  یاس نش

در حال رخ  ریناپذینیبشیو پ اریبا سرعت بس یکه انقالب اسالم یبود. هنگام يامنطقه یو حت یشرکتش در سطح مل

 يهااز کارخانه ياریخودرو به اجبار متوقف شـــد. پس از انقالب بســـ نهیدر زم هاییکایآمر يگذارهیدن بود ســـرمادا

که  زین رانیجنرال موتورز ا انیم نیو در ا تنددولت قرار گرف اریدر اخت يبا اتهام منسوب بودن به خاندان پهلو يدیتول

شــد و به تملک  عیقانون توســعه و حفاظت از صــنا"الف  "مشــمول بند د،یدیاخوان را در راس امور نم گریاکنون د

بودند. در شده يمتوار رانیاز ا ترشیمصادره شده پ يهااز شرکت ياریبس یدولت درآمد. هر چند مالکان خصوص

صوص آمر یخارج يهاشرکت انیم نیا سالها ییکایو به خ سرما شیپ يکه در  سترده يهایگذارهیاز انقالب   ياگ

شتند منافع خود را در معرض خطر م رانیدر ا سرما يو تالش برا یزنی. آنها در حال رادندیدیدا شت  بودند  هاهیبازگ

سخ صادره از ب يبرا دهایهمه ام کا،یسفارت آمر ریکه با ت شرکت جنرال  ازرفت. پس  نیتوقف م صادره  انقالب و م

سترش تحو نیا ران،یموتورز ا سازمان گ سال شداده لیشرکت به  ساز 1359د و در آبان ماه  شرکت به خودرو  ينام 

 کرد. رییتغ» پارس خودرو«ماه همان سال به  يو در د رانیا

شکل یصنعت يهاتیاخوان در کنار فعال جعفر صاد يهاخود، در ت صنعت ياقت س زین یو  که  یفعال بود. او هنگام اریب

و  عیاتاق صنا سیرئ بیبود. ناادغام نشده رانیا یکرد هنوز با اتاق بازرگان تیشروع به فعال رانیو معادن ا عیاتاق صنا

صاد يهادگاهیبود که د رانیمعادن ا سخنران یکیدر  توانیرا م اخوانجعفر  ياقت  یکه در کنگره بازرگان شیهایاز 

 .افتیبرگزار شد، در 1346کشور در سال 

کند:  یآغاز م نیاسـت. اخوان سـخنان خود را چنچاپ شـده 156شـماره  »ینامه اتاق بازرگان«در  یسـخنران نیا متن

و  يکشاورز عیصنا يهامختلف در بخش يهاتیفعال یتعادل و هماهنگ جهیدر نت يکه رشد اقتصاد ستین يدیترد"

و  يکشاورز عیصنا نیباشد، نه تنها رقابت ب ظرمورد ن یمل داتی. چنانچه باال بردن سطح تولگرددیخدمات حاصل م
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ـــود و  گرید يهابخش يهاتیمکمل فعال تواندیداخل هر بخش م يهاتیندارد بلکه فعال یخدمات مفهوم واقع ش

سعه متعادل و هماهنگ بخش صاد یعموم يهامذکور تحقق هدف يهاتو شد اقت سهل کند. ب ير  نیدر ا شکیرا ت

صاد شد اقت صنا يبرا يمرحله از ر سعه  ش یتوجهمبرم و قابل  اجیاحت یداخل عیتو سا نیبه ما و در  دیتول لیآالت و و

 ی. نقش بازرگانشودیم نیتام یخارج یبازرگان قیساخته شده وجود دارد که از طر مهیموارد به مواد خام و ن یبعض

صنا سعه  ست زین عیاز لحاظ توز عیدر تو شور مستلزم  یصنعت محصوالت ادیموارد، ازد یدر برخ رایز .قابل توجه ا ک

 یش محصــوالت داخلورف يبرا یخارج يبازارها يهیدر جهت ته يریگیهمه جانبه و پ يهاآن اســت که کوشــش

مانند حمل  یخدمات مختلف میمستق يساخته شده مصرف و تصد يصادرات کاالها شیافزا جهیمبذول گردد تا در نت

سته صوصو به خ یو امور بانک مهیو ب يو نقل، باربند ستاندارد و ب شور افزا يارز دیکاال، عوا يبندبهبود ا  ابدی شیک

 شود. لیکشور تسه عیو توسعه صنا

حداکثر  یکه خدمات بازرگان نیا يبرا«: دیگویو صنعت م یبازرگان بیخود از لزوم ترک یاخوان در سخنران جعفر

ــنعت ــر یدر ص ــدن و تس ــاد عیش ــد اقتص ــود، ترد يرش ــور موثر واقع ش ــتین يدیکش با  دیمزبور با يهاتیکه فعال س

شود و امور بازرگان عیصنا یواقع يهايازمندین ستیس ياهدر جهت هدف یمنطبق  صنعت ا سعه  به  .ابدی انیجر یتو

شور ا یصنعت گر،یعبارت د نوع و مقدار کاالها و خدمات  یعنی یخارج یبازرگان بیکه ترک کندیم جابیشدن ک

در مراحل مختلف رشــد  یداخل عیصــنا يهايازمندی. با ندهندیم لیکه واردات و صــادرات کشــور را تشــک یمختلف

  ».ندینما قیتطب ياقتصاد

ــهام تیاخوان که در آن روزها هنور در حال فعال  ــرکت س ــرکت جنرال موتورز ا رانیا پیج یدر ش را  رانیبود و ش

س صدور  یمتک دینبا یخارج ی: بازرگاندیگویبود منکرده سیتا شد بلکه شدهساخته ایخام  يچند کاال ای کیبر  با

 یصــرفم يبه کاالها ازیتا نه تنها ن دیحاصــل نما يشــتریتنوع ب یمل داتیکه تول کندیم جابیا يحفظ ثبات اقتصــاد

تصــور اســت که  نیســخنان بر خالف ا نیصــادر گردد. ا گرید يبه کشــورها زین يبلکه مقدار ابد،یکاهش  یخارج

 است.داشته ییگرامصرف جین با ساخت کاالها تالش در ترواخوا

صاد هیدر مراحل اول«: دهدیادامه م اخوان شد اقت صنا ير سعه قابل توجه یداخل عیکه  ستافتهی یتو شور در  کی ا ک

از خارج وارد  هیخود را در مقابل صدور مواد خام و اول یمصرف يهايازمندیاز ن يادیمقدار زحال رشد مجبور است 

 دیکه تول میقرار دار یاز رشــد صــنعت يادر مرحله نکیو ا میامرحله را پشــت ســر گذاشــته نیکند. خوشــبختانه ما ا

س صرف ياز کاالها ياریب شور امکان یم ست و مقدار قابل توجه ریپذدر داخل ک سعه  يارز دیاز عوا یا صرف تو ما 
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صرف يکاالها يسازنده عیصنا صنعت نیدر ا نرو،ی. از اشودیم یم شد  متوجه  دیبا یبازرگان يهاتیفعال یمرحله از ر

 جادیکشور ا یرشد صنعت يبرنامه ییدر فاز نها شکیشود. ب یداخل عیصنا ازیمورد ن لیآالت و وسا نیماش ركتدا

 »است. ياهیسرما يکاالها يسازنده لیاص عیو توسعه صنا

لزوما  یداخل عیواضح است که توسعه صنا«:  دیگویم دخو یدر سخنران رانیدر ا يشرکت خودروساز نیاول موسس

صاد يهیکلبلکه در شودینم یبازرگان يهاتیموجب رکود و کاهش فعال شد اقت نقش  یخدمات بازرگان يمراحل ر

صنا يموثر سعه  شور  عیصنا یواقع يهايازمندیبا ن دیبا یانبازرگ يهاتیفعال یبه عهده دارد. منته یداخل عیدر تو ک

ســخنان خود  انیجعفر اخوان در پا ».ردیمطلوب تحقق پذ يبه نحو یرشــد صــنعت يمنطبق و هماهنگ شــود تا هدفها

ــ«: دیگویم ــاس ــئله اس ــور با ن یتجارت خارج بیترک قیتطب یمس ــنا یواقع يهايازمندیکش ــعه ص در مراحل  عیتوس

 یوحدت و هماهنگ دیافتراق و رقابت با يبه جا یو بازرگان عیصــنا نیجهت ب نیبداســت و  يمختلف رشــد اقتصــاد

 »گردد. نیکشور تام هیو بازرگانان منافع عال عیمتقابل صاحبان صنا يهمکار قیبرقرار شود تا از طر

 

  رامبلر جعفر اخوان
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 یکاشاناخوان دیعبدالحم

ـــاناخوان یعبدالباق«فرزندان  انیم از ـــان، عبدالحم »یکاش ـــا شیب دیتاجر بزرگ فرش در کاش برادرانش به  ریاز س

شان داد. ا س یکیالکترون زاتیبازرگان کارآزموده تجه کیها از او بعد ش،یگرا نیتجارت، عالقه ن که  یساخت. ک

ست ش نینخ شو نیما س صوالت خانگ یندگیکرد. نما هیهد انیرانیرا به ا يستوریترانز يویو راد ییلبا س یمح  ،یزانو

برجســته او و برادرانش به شــمار  يهاتیفعال گریاز د زین R.E.F یکیشــرکت الکتر یندگیکهلر و نما یاطیچرخ خ

ــر زبان دی. اما آنچه نام عبدالحمرودیم ــرا بر س ــگاه بزرگ ا سیها انداخت، تاس ــراکت احمد  رانیفروش بود. او با ش

 یکوروش در مدت کوتاه يکند. پا ياندازراه 1348کوروش را در سال  يارهیزنج يهافروشگاه نستتوا زین یامیخ

شت نقطه از ا س رانیبه ه سعه ا يشهیاما اند د،یر شگاه ب نیتو  نی. در زمان وقوع انقالب اافتین قیتوف نیاز ا شیفرو

فروشگاه سهم  نیا تیریمد يسر نحوهاختالف نظر بر لینبود. چرا که او به دل یکاشان دیفروشگاه در تملک عبدالحم

حمید اخوان کاشانی صاحب سوپر استورهاي تهران به علت عدم  1354در سال  تاینها کرد.واگذار یامیخود را به خ

 ارائه کاالي مورد نیاز عمومی و گرانفروشی و تقلب در ارائه فاکتور، بازداشت و به طبس تبعید گردید.

 

 شوفروشگاه کور

ــگاه کور ــد،  یمدت يبرا رانیا 1357ش که بعد از انقالب وفروش ــناخته ش ــگاه قدس ش ــت یکیبه نام فروش  نیاز نخس

 دیگرد سیتأس 1349اخوان در سال  یکاشان دیکوروش توسط حم يهافروشگاه بود. رانیا يارهیزنج يهافروشگاه

سپس احمد خ ساختار ا کیشر يبا و یامیو  شب نیشد.  شگاه  شگاه هیفرو سال  يهافرو والمارت بود. پس از چند 

استور  ربه عنوان سوپ هیفروشگاه تحت عنوان کوروش و بق 9که  دیفروشگاه رس14ها در تهران به فروشگاه نیتعداد ا

 .شدندیمجموعه اداره م نینظر هم ریز نیو سوپر پرش

شگاه نیا صادره و در اخت 1357ها پس از انقالب فرو س ادیبن اریم ضعفان قرار گرفتند،  ست که خود دو  یزدانی اهللافیم

کشور ما در يارهیزنج يهابود که فروشگاه نجایمشکل ا«: دیگویاست معهده داشتهرمجموعه را ب نیا تیریدوره مد

شد. گرفته يجد سی  یعنین شگاهگرفتقرار میدر راس مجموعه ک سفه فرو  الذهنیخال يارهیزنج يهاکه کالً از فل

  شدند. لیتعط شهیهم يقدس در اواخر دهه هفتاد برا يارهیزنج يهافروشگاه» بود.

   



208 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 

  فروشگاه کوروش

  

 

  و زرتشت عصریول ابانی( سوپر مارکت کوروش سابق ) در تقاطع خيفروشگاه قدس مرکز
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 انیدیاسداهللا رش

سداهللا ش ا شاه فرزند حب 1298متولد  انیدیر ش اهللابیدر کرمان س انیدیر ضیاز هواداران  بود. مانند  یطباطبائ نیاءالدید

اسداهللا  يهاتیکار آمدن دولت دکتر محمد مصدق فعال يمرتبط شد. پس از رو هایسیبا انگل یپدرش از آغاز جوان

سرنگون ایتانیحفظ منافع دولت بر ياهللا براو قدرت اهللافیس يهاو برادرانش به نام شد،  یو  صدق آغاز  دولت دکتر م

 يدر دهه اشیاسیس يهاتیبه واسطه فعال باشد، او راشدهاقتصاد شناخته ياز آنکه در عرصه شیب انیدیاسداهللا رش

سند؛یم سی سداهللا و برادرانش در وقوع کودتا شنا که بعدها  یکردند و البته مبارزات فایا نقش مهمی را مرداد 28 يا

شانه گرفت. ا زیرا ن ینیدولت ام شود، راه ورود  انیدیرش یاسیس گاهیپا تیاز آنکه موجب تقو شیمبارزات اما ب نین

به پاس مبارزات  يبود که محمدرضا پهلو یبانک، پاداش سیگشود. مجوز تأس ياقتصاد يهاتیفعال ياو را به عرصه

را که  انیدیو توســعه رشــ یبانک تعاون ازیمورد ن هیســرما ،يبانک مرکز تیکرد. با حما هیاو و برادرانش به آنان هد

توسـعه دادند. اسـداهللا  يامهیشـرکت ب سیخود را با تأسـ ياقتصـاد يهاتیکردند و فعال نیوابسـته به اصـناف بود تأم

 لیبه انگلســتان رفت. او در اوا زیخود را از کشــور خارج کرد و خود ن يهیانقالب، ســرما يروزیاز پ شیپ ان،یدیرشــ

  را وداع گفت. یدارفان یسالگ 60در سن  60 يدهه

 

  انیدیاسداهللا رش
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 در سرنگونی دولت دکتر مصدق  "انیدیبرادران رش"نقش 

و به قصـــد ســـرنگونی دولت محمد مصـــدق در ایران انجام  کایو آمر سیانگل یبانیبه پشـــت 1332مرداد  28 يکودتا

شد، اما کودتا 25بار اول در  يگرفت. این اقدام برا ست مواجه  شک صدق و  هیبا توج يگرید يمرداد با  عزل دکتر م

ــل ا ــاب فض ــت وز يزاهد هللانتص ــقو يریبه نخس ــورت گرفت که منجر به س ــدق و رو طص کار آمدن  يدولت مص

اهللا، قدرت اهللا واســداهللا) از جمله کســانی بودند که در  فیرشــیدیان (ســ برادران شــد. ریبه عنوان نخســت وز يزاهد

ـــهتدارك و تهی ـــتند. هر چند اینها هاي بیگانگان و عوامل داخلی آنها دخاله مقدمات این کودتا و اجراي نقش ت داش

پیشــبرد کودتا علیه دولت  رنمی شــد، اما داي نبودند و در مطبوعات زیاد از آنها نام بردهافراد چندان شــناخته شــده

 مصدق و سرنگونی دولت او نقش موثري ایفا کردند.

 ياجرا بیترت«م: برایان لیپینگ چنین می خوانی نوشــته "ســقوط امپراتوري انگلیس و دولت دکتر مصــدق"کتاب  در

مجلس، پرداخت پول به  ندگانینما عیمانند تطم اتیازعمل یبود. برخبه دقت انجام شـــده سیانگل ســـهیکودتا به دســـ

ــرکردگان گروه ــوبگران به خس ــاندن آش ــدق، باموفق تظاهراتو مقابله با هاابانیها، کش  تیخودجوش طرفداران مص

(برایان  ".گرفتیاهللا، قدرت اهللا واســداهللا صــورت م فیگســترده توســط ســه برادر ســ اتیعمل نیبود. اانجام گرفته

  لیپینگ، ترجمه محمود عنایت)

  

    انیدیاهللا رش فیس
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در  یاست. بلکه صرفا مقاالتنشده فیتال ای نیتدو ياتاکنون کتاب مستقل و جداگانه انیدیدر مورد برادران رش البته

ـــغل حرفه یباب زندگ ـــ یعنیآنان  ياو ش ـــوس ـــار  ایها از کتاب ياو مانند آن، در پاره یجاس مطبوعات، به اختص

گردد. او که از خاندانی به پدرشــان حبیب اهللا بازمی انســیاســی ایر يآنها در عرصــهحضــور ياســت. اما پیشــینهآمده

پرنفوذ در دوران قاجار بود، ارتباطاتی با ســفارت انگلیس داشــت که این ارتباطات پس از آشــنایی با ســیدضــیاالدین 

 طباطبایی وارد مرحله جدیدي شد.

سوداگر بود، جایگاه او را نزد طلب و جاه يو فرد یجوان مطبوعات يچهره کیکه  ایدضیرشیدیانِ پدر با س آشنایی

سفارت انگل ستحکم سیمقامات  سم شرایطی که رجال  ساخت و در  سیتر  سیر چاکر یراه ترق ،یا و  يخود را از م

 آمد.می ارقطعا عاملی تعیین کننده به شم پیمودند،یم سیسفارت انگل ينوکر

س یعیبه طور طب بنابراین سیمقامات  ستخدمِ ا نیبه ا زین سیانگل یا شتند و برا یرانیم س اتیعمل ياعتماد دا سو و  یجا

ــال گرفتندیخود از او بهره م یارتباط با عوامل بوم ــ سیمختار انگل ریارتباطات نُرمَن، وز 1299. در س ــیبا س از  ایدض

ش قیطر س انیدیر شد. هر چند  ضیبرقرار  شرک اید س تبا  ضاخان را به قدرت هموار کرد، ول دنیدر کودتا، راه ر  یر

هم که در جریان به قدرت  اهللابیشـــد. در نتیجه حبپناهنده نیرضـــاخان قرار گرفته و به فلســـط يمهریرد ببعدها مو

شاه همکاري کرده ضا سیدن ر سرار زر س یاز چگونگ يادیبود و ا سلطنت قاجار و تا سله پهلو سیسقوط  را در  يسل

 داده.شد! صیمکان براي او زندان قصر تشخ نینماند و مناسب تر بینص یب يمهریب نینه خود داشت، از ایس

ــ انیاز زندان ياانور خامه دکتر ــیس ــیدیان، در خاطرات خود چن یاس ــاه و از هم بندان حبیب اهللا رش ــاش  نیدوران رض

 چیبا ه آمد،ینم رونیوقت از اتاق خود ب چیبود و در زندان هرا به حد وسواس رسانده اطیاحت ان،یدیرش": سدینویم

ـــالم عل یحت انیاز زندان کی ـــت، حت کیس  زیو خود اتاقش را تم دادیرا به اتاق خود راه نم ینظافتچ یهم نداش

ما ســالم رد و بدل  انیبار هم م کی یحت م،یســتیزیدر مدت ســه ســال در کنار هم م نکهیبا وجود ا نی. همچنکردیم

 هرضاشا انیاز عمال مهمِ رابطهِ م یکیاو،  یردارسپهکه او قبل از سلطنت رضاشاه و زمان س گفتندینشد. در مورد او م

 یاست که او از اسرار مهم نیبود. به هرحال آنچه مسلم است ا هایسیمستخدم انگل یتیاست. به روابوده هایسیو انگل

 یداخل ریبار مد کی يا. هفتهگذاشــتیبه او احترام م سیاســت. اما پلبه زندان افتاده نیاطالع داشــت. به خاطر هم

ـــران به اتاق او م یکیزندان با  ـــتندیم یو مدت آمدندیاز افس ـــس  دنشیطور زن و فرزندان او هر هفته به د نی. همنش

 )1362. (خاطرات سیاسی دکتر انور خامه اي، انتشارات گیسوم، آمدندیم
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ــهر پس ــاه، حب 1320 وریاز ش ــاش ــقوط رض ــیدیان با احترام تمام از زندان آزاد می بیو س ــود و هنگاماهللا رش که  یش

مشاور مخصوص  انیدیدهد، رشمی لیرا تشک »یحزب اراده مل«گردد و بازمی رانیبه ا یبا برنامه خاص نیاالدیدضیس

 اندوزند.بتدریج ثروت کالنی می شوندشود. از این نقطه است که پسرانش وارد عرصه سیاست میاو می

شدند. به کار گرفته رانیدر ا سیانگل سمیالیگر امپرواقع از این پس دیگر برادران رشیدیان فعاالنه در شبکه توطئه رد

ش بیبه عبارتی ترک سال  انیدیبرادران ر سوب  رانیدر ا ایتانیدوم ) عوامل عمده بر یاوائل جنگ جهان( 1940از  مح

سوابق برادران رشدندیم سناد  ساس برخی ا قرار  »ایس«سازمان  اریدر اخت) 1330آبان ( 1951در نوامبر  انیدیش. بر ا

  شود.کودتا استفاده ییکایآمر_یسیانگل اتیگیرد تا از آنها در عملمی

  

  اریبخت موریو سرلشگر ت انیدیاز چپ اسداهللا رش ستادهیا
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ســه تن با نام  نیبارها از ا )MI-6انگلســتان ( یاطالعات و جاســوســ میوود هاوس، رهبر ت يها ادداشــتیچنانچه در 

ششده ادی» برادران« ست. ر سابقه انیدیا سابق انگلاز عوامل  شرکت  بوده و در  »سیسرو لجتینیا رانیا«و  سیدار 

 )19،ص1376،کتاب کودتا،  یغالمرضا نجات رهنگمداخله داشتند. (س ایمشارکت  ،یضد مل يهااز توطئه ياریبس

در  زیما دو نوع منبع کامال متما«... : دیگویم انیدینقش برادران رش رامونیانگلستان پ یسازمان جاسوس میت سرپرست

جنوب که با  االتیچند تن از سران ا يگریو د شدیاداره م» برادران« لهیکه به وس يسازمان شهر یکی م،یداشت اریاخت

اراذل و اوباش!   يهاهمراه با دسته س،یافسران ارشد پل يتعداد زمتشکل بود ا يداشتند که سازمان شهر يما همکار

و سپس مصدق و  رندیقرار بود کنترل تهران را به دست بگ شد،یم تیهدا» برادران« يلهیکه به وس روهاین نیا يهمه

ازآن صرف  ستیبایم شد،یاگرالزم م یداشت، ول حیشاه ترج تیازحما ي. البته برخورداررکنندیاو را دستگ يوزرا

 )20،کتاب کودتا، ص1376غالمرضا ،  ،ی(نجات». نظر کرد

ـــمن همکار زی) ن Kermit Rooseveltروزولت ( تیمرک با نام  یرانیکودتا از دو برادر ا اتیخود در عمل يض

گذشته در یو فعال بودند و از نظر سازمانده قیال اریدو برادر بس نیبود اکرده و گفته ادی "هیبرادران بوسکو"مستعار 

ـــا ـــتگیش ـــت نانیبودند و ما اطمخود را ثابت کرده یس »  بازار« تیدر جلب حما میتوانیبرادران م نیکمک ا به میداش

  )21،کتاب کودتا، ص 1376غالمرضا ،  ،ی. (نجاتمیحساب کن

کردند پس از کودتا نه تنها  نقش خود در این حوادث و ماجراها را رد نمی يجالب این که برادران رشیدیان در سالها

: دیگویم یمک نی. حسرندیبهره بگ یمال يتا از آن در جهت سودها دندیکوشیم ،ییگوو گزافه یسرائبلکه با داستان

 شتریاسداهللا، ب یعنیوچکتر برادران؛ پسر ک انی. از مکردندیکار م سیانگل يسه برادر به طور آشکار و روشن برا نیا"

 ياهللا، تاجر فیشاه و س کیدوست نزداسداهللا  ،برایان لیپینگ يو با اشراف معاشرت داشت. به گفته رفتیبه کاخ م

س يدر امور هنر ستاندیم یسیرا به مدارس انگل شانیهاو بچه رفتندیسه برادر مرتبا به لندن م نیبود. ا یینمایو  ». فر

ش ییکایمحقق آمر »لیب مزیج« سداهللا ر ست ان،یدیکه ظاهرا با ا ص یدو شته، جا یشخ ش گاهیدا را در  انیدیبرادران ر

 سهایبا انگل یآنان نیز مانند پدرشان قبل از خودشان ارتباط محکم«: داردیم انیب نیچن 1332تا  1330 يحوادث سالها

ـــالها ـــتند و در س ـــکردهران کار یدر ا هاسیبا انگل 1940 يدهه يداش ـــ)اهللافیبودند. برادر بزرگتر، (س و  دانیقیموس

شمار م نیبود و مغز ا لسوفیف سه نفره به  شرفتیگروه  سیس خیتار يفتهی. او  سازمان دهنده و مبارز  یا سداهللا  بود. ا
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شاه قرارداشت. در حال یاسیس در واقع حلقه  آنهاتاجر و مقاطعه کار بود...  شتریکه قدرت اهللا، ب یبود و مورد اعتماد 

 ».ماجرا بودند نیدر ا کایو آمر سیانگل نیارتباط ب یاصل

در دوران مصـــدق که ارتشـــبد فردوســـت در کتاب  انیدیگرانه برادران رشـــتوطئه يهاتیدر فعال تیحائز اهم نکته

ماجرا و عدم اقدام قاطع او  نیدکتر مصــدق در ا یتفاوتیبه آن اشــاره کرده، ب زین "يظهور و ســقوط ســلطنت پهلو"

  .دیدولتش انجام وطعوامل سرشناس توطئه است که به سق ریو سا يزاهد ان،یدیرش هیعل

بود که او با  نیا کردندیکه طرفداران مصــدق عنوان م یاتیاز شــکا یکی«: ســدینویم نگیلپ انیخصــوص، بر نیا در

ــتگ ــ یفرض عدم وابس ــدآنها کوتاه يوامثالهم، از هرنوع اقدام موثر انیدیرش ــه » .دیورزیم یبرض ــس (به نقل از موس

 )343،ص 1370، یاسیس يهامطالعات پژوهش

  

  

  

    اهللا، قدرت اهللا، اسداهللا)برادران رشیدیان( سیف
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 یکامل داشت و مدارك کاف یآگاه انیدیاهللا رش بیپسران حب تیکه دکتر مصدق از فعال دهدیموجود نشان م اسناد

داشت. البته مصدق  اریاخت يدولت و هیدر توطئه عل يبا اشرف پهلو یدستو هم سیدال بر روابط آنها با سفارت انگل

ش 1331برخورد قاطع در مهر  يبه جا سداهللا ر شت ا ستور بازدا ستریداد و وز یآگاه يرا به اداره انیدید در  يردادگ

 يپرونده یمتهم نمود. ول سیانگل نیو دادن اطالعات به مامور سیداشــتن روابط باســفارت انگل آنان را به ،یگزارشــ

صادر  انیدیرش يآزادتوردس 1331و باالخره در اسفند  دشتهران ارجاع داده يساده به دادسرا يدعوا کیآنها مانند 

 )344،ص 1370،یاسیس يهاشد. (به نقل از موسسه مطالعات پژوهش

ــ به ــ يو خانه دادندیبه توطئه خود ادامه م يبا آزاد انیدیهر روي برادران رش ــداهللا رش ــخ انیدیاس  صیچنان امن، تش

ــل اهللا زاهدداده ــد که فض ــدرآنجا پنهان بود. پس از یمدت يبرا يش ــداهللا و قدرت اهللا به پاس  فیکودتا نیز س اهللا، اس

ــتیبه ر "ازاتیامت ياعطا ونیســیکم" ياز ســو ،بودنددادهکودتا انجام  انیدر جرکه  "یوخدمات مهم تیفعال"  اس

آنها عمال وارد  بیترت نیشدند. بدداده صیتشخ "زیرستاخ کینشان درجه " افتیدر ستهیشا ،يسرلشکر حسن احد

 )344، ص1370،یاسیس ي. (به نقل از موسسه مطالعات پژوهش هانددش يدیمرحله جد

ستن کودتاي  از فرو پس ش سرمایه رانیدر ا یبرادران تا مدت نیمرداد، ا 28ن هایی مانند هاي خود را در مکانماندند و 

ــینما و فعالیت ــالنهاي س ــد که در برخی کارهاي داللی مانند خرید هاي بازرگانی به کار انداختند. حتی گفته میس ش

ـــتند و  14هواپیماهاي اف  ـــارکت داش ـــده پساز آمریکا هم مش به دالالن ثروتمند تبدیل ش بودند که از چندي 

 يایتانیبر یعنیبود. اما در نهایت هرچه داشـــتند و نداشـــتند را به کشـــور مادر کرده دایپ یالمللنینبه بمعامالتشـــان ج

  بزرگ، منتقل کردند و به آنجا متواري شدند.

  

 مرداد  28 يدر کودتا يبا اشرف پهلو انیدیبرادران رش يهمکار

ــدق فعال ياز رو پس ــ يتهایکار آمدن دولت دکتر مص ــد و  ایتانیحفظ منافع دولت بر يبرا انیدیبرادران  رش آغاز ش

ــد تا جر یراه ایتانیبر یمأمور مخف نریز نیراب ــ تیرا هدا انیتهران ش ــت انهایدیکند. او که با رش ــابقه دوس ــت  یس داش

ـــله ارتباط مجدد برقرار کرد و برا ـــت مل جادیمجلس و ا ندگانینما نیب دراختالف  جادیا يبالفاص  یتزلزل در نهض

ش ینه مبلغشدن نفت ماها سقوط دولت قوام در  ندگانیتا به نما کردیپرداخت م انهایدیرا به ر پرداخت کند. پس از 
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کرد استفاده یمنسجم التیاز تشک یستیدولت دکتر مصدق با یسرنگون يمعتقد شد که برا انیدیاسداهللا رش ر،یت یس

سات نیو به هم سته و د یمنظور جل ش سران بازن ضور اف ش یسیعوامل انگل گریبا ح ضل انهایدیو ر  ياهللا زاهددر منزل ف

شک سرانجام در مهر  لیت شرکت 1331شد که  ستگعوامل  سات د ش ریکننده در آن جل سداهللا ر  یمدت انیدیشدند. ا

سفارت انگل ستن  ش ایس سازمان گاهیبه پا ایتانیعوامل بر س،یمحبوس بود و پس از ب با  زین انهایدیدر تهران واگذار و ر

ــ گاهیپا نیا ــداهللا رش ــدند و اس ــرف پهلو 1332در خرداد  انیدیمرتبط ش  یدر کودتا راه يبه منظور دخالت دادن اش

شد و با او مالقات کرد. ا سه  سب اطم انیکودتاچ يبرا یمثبت جهیمالقات نت نیفران شرف پس از ک  نانیبه بار آورد و ا

 يبه عنوان سخنگو انیدیاه و اشرف، رشرفت. پس از مالقات ش رانیکودتا به ا يدر دولت برا یهمراه صدر خصو

مالقاتها چند بار صورت گرفت  نیوارد گفت وگو با شاه شد و نظر مساعد او را نسبت به کودتا جلب کرد. ا سیانگل

 MI6و عواملشان و دو سازمان  انهایدیرش يتهایشد و دولت دکتر مصدق با فعال روزیمرداد پ 28و سرانجام کودتا در 

 سیتأس ازیچون امت یفراوان ازاتیاز امت يپس از کودتا به پاسداشت حفظ سلطنت پهلو انیدیسرنگون شد. رش ایو س

معامالت  نیبود که از ا کایو آمر رانیا انیاز دالالن اســلحه م یکیبرخوردار شــد. او  عیو توز یبانک اعتبارات تعاون

 زیخود را از کشور خارج کرد و خود ن يهیسرما یقبل از انقالب اسالم انیدیشد. اسداهللا رش دشیعا یسود فراوان زین

  درگذشت. يدیشصت خورش يدهه لیبه انگلستان رفت و در اوا

 

  مرداد 28 يپس از کودتا ياشرف پهلو نیمقدم در طرف يعلو یقلیمهد پیو سرت انیدیاسداهللا رش
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  انیدیمرداد از برادران رش 28 يروزولت، عامل کودتا تیکرم تیروا

مرداد و س ـ ام ـ و  28 يروزولت کارگردان کودتا تیسه برادر، که کرم نیا انیدیاهللا رش اهللا و قدرت فیس اسداهللا،

اند، از کرده ادی» برادران«) به دفعات از آنها بنام سیانگل ي(سازمان اطالعات مرکز MI6 یجاسوس میدهوس، رهبر ت

 یضد مل يهااز توطئه ياریاند، و در بسبوده سیسرو جنسینتلیو ا رانیو ا سیدار شرکت سابق نفت انگلعوامل سابقه

 يکه با او همکار یرانیکودتا، از دو برادر ا اتیعمل حیروزولت در توضـــ تیکرم اند.مداخله داشـــته ایمشـــارکت و 

سازمان  يو فعال بودند و از جنبه ستهیشا تیدو برادر به غا نیا«است کرده و گفته ادی» بوسکو«اند بنام برادران داشته

ــادر ،یدهندگ ــته ش ــتگیگذش در  میتوانیدو برادر، م نیا ککه به کم میبودند. ما مطمئن بودخود را اثبات کرده یس

 .»میحساب کن» بازار« تیجلب حما

که تظاهرات  کندیاعتراف م يبود. و سینوروزنامه يگریو د يدعاو لیوک یکیدو برادر،  نیا دیگویم روزولت

سازمان  یکائیو سه تن آمر یرانیشبکه شامل پنج تن ا کیدالر بود،  75000آن  نهیاوت  را که هز 19مرداد ( 28روز 

ـــدق از طر يطرح برانداز رامونیکه پ یدر مذاکرات کندیفاش م روزولت دادند.)  ندگانیکودتا، با نما قیدولت مص

نبودند دو برادر  لیما ران،یعوامل خود در ا یو کاردان تیصالح يدرباره دیضمن تأک زیاست، آنها نداشته هایسیانگل

شته يرا که با آنها همکار یرانیا سپس م یاند، به ما معرفدا شده«: دیافزایکنند،  دو برادر،  نیبودم مبادا اچون نگران 

سکو«همان برادران  شند، از کوچر» بو سبا سخ گفت: خ يو ستند؟یآنها دو برادر ن ایآ« دمیان پر موقع  نیدر ا »ریدر پا

شدم که  سپس »بوسکو«مطمئن  سام ینام واقع» کوچران«ها ، متعلق به ما هستند.  بازگو  ار یآنها را گفت که من آن ا

 ».ناممیم» کافرون«و  »ینونس«را  نخواهم کرد و آنان

ــ وودهوس، رهبر گروه انگل س ــ ام ـ بوده، در  رانیکه در زمان حکومت دکتر مصدق مأمور خدمت در ا MI6 یسیـ

سال  یوگرافیاتوب شار يالدیم 1982( 1361خود که به  شته يکه با او همکار یرانیا» برادران« يدرباره افتی) انت اند دا

ــته ــت:نوش ــه …«اس ــفارت، در کارآموز جوان چهار س ــتیو کمون رانیاطالعات مربوط به ا يدرباره س به طور  ها،س

 یشرق انیبود که بعدها استاد اد Robin Zeahner نریآنها رابن زا انیم نیتربرجسته …کردندیکار م یتخصص

ـــفورد گرد ـــگاه اکس  ياو فرد يهااز رابط یکی. کردیدوم در تهران کار م یاو در جنگ جهان …بوددهیدر دانش

ــو ــیس ــتبود بنام ارن یس ــتان نزد Ernest Perronپرون  س ــمار م کیکه از دوس ــاه به ش  کیبا  نری. زارفتیش

 بر قرار …تماس داشــت م،یشــناختیم» برادران«تاجر متمول که دو نفر از ســرکردگان آن را ما فقط به نام  يخانواده

؛ تخصــص داشــتند نهیما باشــند. آنها عالوه بر ثروتشــان، در دو زم يهابرنامه يربنایســنگ ز» برادران«بود که  نای
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ــتندیم ــتندیتر، آنان مقرار دهند، و از آن مهم ریدر مجلس و بازار، افکار و آراء را تحت تأث توانس  هاابانیدر خ توانس

 »…رفتیبه شمار م يتوانمند يروین ران،یا استیکه در س ي. امراندازندیراه ب تیجمع

ــنائ یدرباره چگونگ وودهوس ــت: گفته» برادران«خود با  یآش ــئولی موقع، آن تا …«اس »  برادران«من در مقابل  تمس

فروش پوند در بازار  قیکار را از طر نیکنم. ا هیپول ته دادند،یکه از جانب ما انجام م یاقدامات يبود که برا نیتنها ا

ست آورده ر يهاالیو ر دادمیآزاد انجام م ناخوش بود،  نریشب که زا کیتا به آنان رد کند.  دادمیم نریبه زا ابه د

ــب به محل مالقات، در نقطه دورافتاده ــا کرد با رابط او مالقات کنم و پول را خودم به او بدهم. آن ش  يااز من تقاض

ـــ رتیبود، با ح کیخارج از تهران رفتم. با آنکه تار ـــدم، مرد اریبس آمده، همان  لپو افتیدر يکه برا يمتوجه ش

 »روز قبل است!. يهاالیشخص فروشنده ر

 يشهر التیتشک یکی م؛یما دو نوع امکانات داشت«: دیگویم» برادران«نقش  رامونیپ MI6 یجاسوس میت رستسرپ

ــت ــرپرس ــا یگروه گریو د» برادران« یبه س ــکی …جنوب ریاز عش ــهر التتش ــران عال ،يش  س،یارتش و پل رتبهیافس

سردب ندگانینما سنا، تجار،  شورا و  سروزنامه رانیمجلس  ستمدارانیها،   يسردمداران برپا کننده ز،یو ن سالخورده، ا

ـــت روهاین نی. اگرفتیتظاهرات را در برم ـــرپرس ـــورت امکان با قرار بود کنترل تهران را » درانبرا« یتحت س در ص

شت صورت لزوم، بدون حما یبانیپ ست آورند. يو تیشاه و در  و  رانیرا در ا اتیعمل نیطرح ا نهیوودهوس، هز» بد

ساخته و گفته» برادران«که به  يمزددست شا يادیطرح خرج ز نیا«است پرداخت شده، فاش   ونیلیم مین دیداشت؛ 

 .»میپرداختیکه ماهانه به برادران م يپوند، عالوه بر مبلغ ده هزار پوند

با  ســهینقش آنها در مقا زیو ن کردندیم يکه با او همکار یرانیا» برادران« تیدرباره هو MI6 یجاســوســ میت رهبر

 روزولت گرانتوطئه اتفاق، حســب بر …«:دیگویاند، مروزولت بوده تیو کرم هایکائیکه در خدمت آمر یبرادران

نبود. هر  نیباشند، اما خوشبختانه چن يشده، جفت واحد ریاجمبادا برادران  مداشتی ترس ابتدا ما …دو برادر بودند زنی

از ما سر بودند، و  هایجفت روزولت در تماس با ارتش .داشتندیخوب يهاتماس يتجار يجامعه ایدو جفت، با بازار، 

 »داشتند. يترکیما، با شاه رابطه نزد» برادران«حال آنکه 

ـــندهینو نگ،یالپ انیبر ـــر جرج م ،يامپراطور انیکتاب معروف: پا يس ـــاره به تلگرام س  Sir George دلتنیبا اش

middlton کودتا،  قیدولت مصـــدق را از طر يآن لزوم برانداز یدر تهران به لندن، که ط سیکاردار ســـفارت انگل

 است:نوشته نیچن انیدینقش برادران رش يکرده، درباره دیتأک
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است از امر روشن شده نیا اتیاز جزئ یبود. برخبه دقت فراهم شده ها،یسیانگل لهیاقدام مهم بوس نیا ياجرا بیترت«

و مقابله با  ها،ابانیکشاندن آشوبگران به خ يها، برامجلس، پرداخت پول به سرکردگان گروه ندگانینما عیتطم لیقب

صدق. ا س اتیعمل نیتظاهرات خودجوش طرفداران م سه برادر، به نام عیبه طور و سط  اهللا و قدرت اهللا،فیس يهاتو

شـاه بود و  ارانیو از  کیوسـت نزدسـه برادر، د نیاز ا یکی. گرفتیصـورت م هایسـیانگل يبرا ان،یدیاسـداهللا رشـ

مجلس، به ســـود  ندگانینما تیدوم در جلب حما یجنگ جهان یط انیدی. رشـــنمایبازرگان و صـــاحب ســـ يگرید

. هر ســه کردندیوودهوس و همکارانشــان کمک م نر،یبه زا زیبودند و اکنون نکرده ياریرا  نریزا نیراب ها،یســیانگل

ـــفر م ـــرف به ها Grosvenorونور راس. در هتل گکردندیبرادر، بطور مرتب به لندن س آپارتمان  دپارك،یمش

شتند. بچه یخانوادگ  نیخود را در ا هیسرما ها،انیدرشی … فرستادندیم سیبه مدارس انل لیتحص يرا برا شانیهادا

ـــئوالن  یکی يبودند. به گفتهراه به کار انداخته بود،  نریآنها به زا لیکه او مأمور تحو یپول يهاچمدان MI6از مس

  »بودند.که برادران انجام داده يبود در مقابل کار يامبلغ پاداش ساده نیبود. ا رهیل میو ن ونیلیم کیاز  شیب

  

  انیدیشاه و اسداهللا رشمحمد رضا 
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ش برادران سال ان،یدیر شمن بوده 1332مرداد  28 ياز کودتا شیپ يهااز  س انتیاند و نان خدر خدمت د سو  یو جا

با  يرضـــاخان ســـردار ســـپه، به همکار دنیاز هنگام به قدرت رســـ زین انیدیرشـــ اهللابی. پدرشـــان؛ حباندخوردهیم

، همراه گروه مرحوم دکتر 1320از  شیپ يهاکه در ســال يادکتر انور خامه ياســت. آقاشــهرت داشــته هایســیانگل

آن دوران در زندان در زیکه او ن ان،یدیرش اهللابیحب يدرباره» فرپنجاه نفر و سه ن«کتاب جالب در زندان بود، در یاران

بود بنام  يرمردیوجود داشت، پ» بند« نیکه در ا ياچهره نیتربعجی …«است: کرده تیروا نیچن برد،یقصر بسر م

 دنیقبل از به سلطنت رس گفتندیم نیاست، همچنبوده یاز زمان سلطنت رضاشاه، زندان گفتندی. مانیدیرش اهللابیبح

سپه سردار  شاه و در زمان  ضا شاه و انگل انیو رابط م سیاز عوامل مهم انگل یکیاو،  یر ضا ستبوده هایسیر  …ا

ــلم آنچه بهرحال، ــت، مس ــرار از او اس ــت و ب مهمی اس ــبت او را به ا نیهماطالع داش ــورت در زندان نگاه  نیمناس ص

اهللا، و دختر و و قدرت اهللافیاسداهللا ، س ش؛یهر هفته پسرها. …گذاشتیبه او احترام م یلیخ سیبودند. اما پلداشته

شهرآمدندیداماد و کَس و کارش به مالقات او م شاه، او را با احترام از زندان آزا 1320 وری. پس از  ضا سقوط ر  دو 

داد،  لیرا تشـک »یاراده مل«برگشـت و حزب  رانیخاص خود به ا يهابا برنامه نیاءالدیضـ دیکه سـ یکردند و هنگام

ــ اهللابیحب ــوص او گرد ان،یدیرش ــاور مخص ــدیمش ــرانش از قِبَل س ــ دی. پس کالن اندوختند و به  يهاثروت نیالدایض

  ».دندیکشور مبدل گرد یاسیو س يمهم اقتصاد يهامهره

ش صر ا خیبدنام در تار يهااز خاندان یکی ان،یدیر سه مقطع تار رانیمعا ستند که در  صر ا خیه سته  رانیمعا نقش برج

شته ساند. آندا شور نقش ب سه مقطع مهم ک سال :کردند فاءیا ياریها در  ست در   نیآخر یعنی 1299به  یمنته يهانخ

ــال ــال 28 يدوم در کودتا ،يحکومت قجر يهاس ــوم در س ــت يهامرداد و س فرد خانواده  نیپس از کودتا بود. نخس

ش س یکه در ترق انیدیر سا شت، حب یخاندان نقش ا ش اهللابیدا ست. او برا انیدیر س ،شرفتیپ يا سو را انتخاب  یجا

 گرفتند. شیپدر راه پدر را  زیاهللا و اسداهللا نقدرت اهللا،فیس يهاکرد و سه فرزند او به نام

ــ اهللابیحب ــکه انیدیرش ــفارت انگل یچدرش ــ يهاها که اکثر راهبود، اما آن روز سیس ــتیس ــفارت  رانیدر ا اس به س

ستان ختم م ستان بودن، شروع مناسب یچدرشکه شد،یانگل راه ارتباط  یبود. او از طرف یجاه طلب يبرا یسفارت انگل

 نهیزم انیدیرش اهللابیرجال وابسته به سفارت بود. حب یطراه ارتبا گریبود و از طرف د یبا عوامل بوم سیسفارت انگل

به عنوان  ایدضیفراهم کرد و س سیطلب را به مقامات انگلنگار جوان، اما جاهروزنامه ییطباطبا نیالداءیدضیس ییآشنا

 انیدیشکودتا انتخاب شد. ر ینظام يبه عنوان بازو زیشد. رضاخان ن یمعرف 1299سوم اسفند  يکودتا یاسیس يبازو

رضاخان  دنیبعد از به سلطنت رس اءیض دیبه س یکیداشت، اما به علت نزد یرضاخان نقش اساس دنیدر به قدرت رس



221 A V A Y E B U F . C O M | 

 

در دوران مصدق  انیدیرش اهللابیبود و از همه امکانات الزم برخوردار بود. حب ژهیو یشد، اما زندان یو زندان ریدستگ

فرار او را از زندان فراهم  نهیمهره خود را فراموش نکرد و زم انگستانزندان شد، اما  یراه یبه جرم جاسوس گریبار د

  کرد.

سازماندهندگ ستهیشا تیبرادران به غا نی: اسدینویخود م اتیعمل حیزولت در توضرو در  یو فعال بودند و از جنبه 

 تیدر جلب حما میتوانیکه به کمک آن دو برادر م میخود را به اثبات رســاندند. ما مطمئن بود یســتگیگذشــته شــا

 »1332مرداد  28 يو کودتا رانیشدن صنعت نفت ا یجنبش مل«.  میبازار حساب کن

ست ش نینخ سته برادران ر سال  هیعل هاانیدیاقدام برج صدّق در  س1332دولت م ست ،یشم شتنِ -د  توطئه در آنان دا

 سال مذکور بود. بهشتیارد لیمصدّق در اوا یحام یشهربان سیرئ نیافشارطوس و قتل ا پسرتی ربودنِ

ـــ  رغمیو عل یزمان ينقش کردند که نه تنها در آن برهه يفایو مرموزانه ا رکانهیقدر زآن داد،یرو نیدر ا هاانیدیرش

افشا نشد،  يزیچ زیاز آنان در واقعه مذکور کشف نشد، بلکه تا سه دهه بعد از آن ن ییردّپا چیفراوان، ه يهاییبازجو

سال  س 1364( يالدیم 1985تا آنکه در  شبکه یکیکه  يابرنامه یط)، یشم ستان راجع به قتل  یونیزیتلو يهااز  انگل

شارطوس و نقش ا سازمان اطالعات مخف یکیبود، کرده هیدر آن ماجرا ته سیسروجنتینتلیاف صر  به  ایتانیبر یاز عنا

 مطلب اشاره کرد. نیا

ــ يو با همکار ییو بقا يدر کنار زاهد رانیارتش ا ياز امرا یعنوان کرد که گروه يو مبادرت به  ان،یدیبرادران رش

دولت  انیحام فیمخالفان دولت و تضــع هیروح تیاقدام را تقو نیشــخص ناشــناس، هدف از ا نیکار نمودند. ا نیا

ضمن ا یملّ شر نکهیعنوان کرد؛  شنبهی يهاروز نامهژهیو ورنامه آبزر(هفته» آبزرور« هین ست که  »نیگارد«روزنامه  ک ا

ـــودیچاپ م ایتانیدر ممالک تحت حکومت بر ـــروجنتینتلی) هم به دخالت اش ـــ نیدر ا سیس که  یواقعه و نقش

ــ ــ«نمودند، اذعان نمود.  يدر آن باز هاانیدیرش ــه ر،یمش ــال اخ ییهاگوش ــر  ر،یاز خاطرات من در پنجاه س تهران، نش

 .»199و  121صص  ش، 1378گندم، 

تا در  دندیخود موظّف گرد یسیمخدومان انگل ياز سو انیدیبود که سران شبکه رش یشمس 1332 ماهبهشتیارد در

نموده،  ي) همکارای(ســ کایآمر يبا ســازمان اطالعات مرکز ران،ی) در اMI6( ایتانیبر یســازمان اطالعات مخف ابیغ

مأموران آمر ّال ران،یدر ا ییکایتحت فرمان  مه دهند، ا یمصـــدّقضـــدِّ  يهاتیبه فع بود که  یدر حال نیخود ادا

 هاییکایها نســـبت به آمرداشـــتند، آن ایتانیبه بر يادیق خاطر زمتعصـــب که تعلّ يهالیبه عنوان انگلوف هاانیدیرشـــ

 . دندیدیمتحده نم االتیدر خود نسبت به ا ينبوده و حسّ اعتماد نیبخوش
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 تیروا نیچن نهیزم نیبود، در ا »ایســ«با مأموران  هاانیدیوودهاوس که حلقه اتّصــال رشــ یعنی» 6يام ا«ارشــد  مأمور

ـــط فرورد لیروز دوم آور«نمود:  ـــازمان  ایتانیوزارت خارجه بر) 1332 نی(اواس به  دیبا» برادران«موافقت کرد که س

 خود ادامه دهد. تیموجود

ـــتیارد لی(اوا لیآور 27که در  یهنگام ـــم دییتأ) 1332 بهش بر قابل قبول بودن  یمبن کایوزارت خارجه آمر یرس

نماند. هنوز  یطرح مشــترك باق يدر راه اجرا یمانع چیه گریشــد، د افتیمشــترك ما در يدایبه عنوان کاند يزاهد

ها بود که خوشــبختانه آن هاییکایآمر ییماکردن برادران به کار کردن تحت راهن یراضــ یکیبود:  یدو مشــکل باق

ستبه» برادران«کرد که  دییبعدا تأ زیو شخص روزولت ن رفتندیصادقانه پذ یرا، هرچند با اکراه، ول شنهادیپ نیا به  یرا

شاه و متقاعد نمودن و يوعده صاب  شکل دوم آرام کردن اع تنها  اتیهدف عمل نکهیبود به ا يخود عمل نمودند. م

  »از تخت سلطنت يو دنیکش نییمصدّق است نه پا کردنسرنگون 

 

 مرداد 28 يپس از کودتا  هاانیدیرش عملکرد

ـــ نقش ـــر به دولت انگل گانهیب يهادر خدمت به دولت هاانیدیرش ـــدینم سیمنحص در  راتییتغ جادیو پس از ا ش

مرداد)،  28 ي(پس از کودتا رانیدر ا ژهیطور وو به یالمللنیدر نظام ب کایآمر دینقش جد يفایو ا یالمللنیب يصحنه

ـــ رییتغ نیتابع ا رانیدر نقاط مختلف جهان  ازجمله ا زین سیانگل یعوامل اطالعات ـــدند و رش ـــرو هاانیدیش  سیاز س

 شدند.داده لیتحو »ایس«به  سیانگل یاطالعات

ـــور نیچن دینبا البته ـــ رییکرد که آنان تغتص ـــیجهتِ س ـــط اعمال  يبه حلقه ینوعبودند، بلکه بهکامل داده یاس واس

تقابل، حفظ مهره مشترك  نیا جهیهم نت تیبودند و در نهامُبدل شده رانیدر ا سیو انگل کایمشترك آمر يهااستیس

مرداد،  28 يکودتادر زیآمتیموفق يهابعد از کمک هاانیدیرشـــ يفهیوظانجام نیتربود. مهم رانیشـــاه ا یعنیآنان، 

و  سیو به انگل کردندیم يریگیرا پ یاسیس راتییبود. آنان تغ رانیشاه در ا» نشاندهدولتِ دست«استحکام  يتالش برا

تصرف  يراب ياطرح جامع و گسترده ،ینیام یکار آمدن دولت عل يمثال، قبل از رو يبرا دادند؛یمشاوره م کایآمر

  بود. نیدر حال تکو »ایس«توسط  رانیقدرت در ا

روزولت  تیو کرم پورتریبا شاپور ر یدوست لیو به دل آمدیمتفکر به شمار م یاسیچهره س کیکه  انیدیرش اهللافیس

 .رساندیم ياریخصوص  نیدر ا هاییکایو نظرات او مهم بود، به آمر لیتحل
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 ندهیاســت که در آاظهار داشــته نیاز دوســتان خود چن یکیبه  انیدیرشــ اهللافی، ســ1336 وریچهارم شــهر خیتار در

در  کایسابق آمر ریکب ریرخ خواهد داد و اعزام هندرسون، معاون وزارت خارجه و سف رانیدر ا ياتازه عیوقا کینزد

با ا همفرا رانیدر ا 1332را در مرداد  یراتییتغ نهیکه زم رانیا قا نیکرد،  باطیب دیجد عیو  نیا یو حت ســـتین ارت

ست مقارن با تحوالت سور یتحوالت ممکن ا شردیصورت بگ هیدر  شار محافل آمر انیدی. ر ضافه کرد: ف به  ییکایا

 .کندیبدان اشاره م يها و مذاکرات با رجال و مردم عادگفتاراست و صراحتا در افتهی شیمحمدرضاشاه افزا

 ،ینیام یعل دنیاز چند ســال قبل از به حکومت رســ شــود،یاســتنتاج م انیدیرشــ اهللافیســ يهاکه از گفته طورهمان

و  دادیاجازه نم ياو منطقه یداخل طیرا داشتند، اما شرا رانیقصد سر کار آوردن مهره دلخواه خود در ا هاییکایآمر

 نیا زین رانیدر ا سیانگل اســتیســ يطرفداران جد یکه حتنبود؛ چنان ریتأثیهم ب هایســیانگل يهامخالفت ییاز ســو

سکردندیم دییرا تأ هینظر  شدیمحسوب م رانیدر ا سیرابط انگل ینوعافراد بود که به نیاز جمله ا انیدیرش اهللافی. 

  کند. مفراه سیو جلب نظر مثبت دولت انگل یاسیس راتییتغ يرا برا نهیزم توانستیم يبا توسل به و کایو آمر

  

 

  انیدیپدر برادران رش ،انیدیاهللا رش بیحب
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 اعلم  دیعبدالمج

دوســت  ران،یمهندســان ا يکایســند سیی، ردانشــگاه تهران یاعلم مهندس ســاختمان، اســتاد دانشــکده فن دیعبدالمج

 محمدرضا شاه بود. کیو نزد نیرید

 مانکارانی. او از پشــدیمســپرده» اعلم دیمج«بزرگ، اغلب به دســت  یعمران يهاپروژه 1357تا  1346 يهاســال در

باورند که نشــســت و  نیبر ا یبود. برخ یکشــو لوله ياریآب ،يســدســاز يهانهیدر زم يشــده در دوره پهلوشــناخته

سنه اعلم با برخ شاه و روابط ح شخص  ست با  صادمقامات وزارت  یبرخا سازمان برنامه و بودجه، نام او را در  اقت و 

سد یبزرگ عمران يقراردادها شلوله ای يسازمانند  شاندیم یک همچون قاچاق و احتکار  یاتهامات ی. او البته در حالن

 ،علما دیبود. اموال عبد المج زین» قند کرمانشاه«و » تهران مانیس« يهامدار کارخانهرا در پرونده دارد که سها مانیس

  هاي مختلف مصادره شد.در پروژه يشراکت با خاندان پهلوو  یکیپس از انقالب به علت نزد

   



225 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 يبوشهر يمهد

داشـــت، اما ازدواج با  شیهارا در رگ التجارنیملقب به مع ،يمحمدآقا بوشـــهرخون حاج يبوشـــهر يمهد اگرچه

و  اریس ریسف ،يشوهر اشرف پهلو نیفرزند جواد، سوم يبوشهر ياو را به ثروت و شهرت رساند. مهد ،ياشرف پهلو

ــت رهیمد تیهئ سیرئ ــرکت انیبود. از م يهنر يهاوالیفس ــاش ــس ــهر يکه مهد یتها و موس ــهامدار آن بود،  يبوش س

 ل،یشــرکت پخش نوار و صــفحه اپر ران،یشــرکت پل ران،یســولز ا يکارالعملواردات و حق يهابه شــرکت توانیم

 عیشــرکت گســترش صــنا ،يلمبرداریو ف یینمایشــرکت خدمات ســ ســاز،یتکن یو لوازم برق شــهیشــرکت واردات شــ

ا،  شرکت امک -ز-ث یساختمان عیدماوند، شرکت صنا یمعدن يهاشرکت آب رساکو،یشرکت ا ران،یا یینمایس

شرکت لبن ستور اتیچالوس و  شاره کرد. البته او در نقش  زهیپا سطه، تعداد ای يتجار زنیرا کیپاك ا رآکتور  يوا

 تیریوصــلت کند به مد انیاز آنکه با دربار شیپ يکرد. بوشــهر يداریخر رانیا يهاروگاهین ياز فرانســه برا یاتم

ست صد شودیم. گفتهپرداختیم يهنر يهاوالیف سئول ياو، هنگام ت سال  سیدر پار رانیخانه ا یعامل ریمد تیم در 

س1354 شر تیبدون رعا یشم سه اعتبار از بانک مل ونیلیدو م یقانون فاتیت  افتیدر سیشعبه پار رانیا یفرانک فران

بانک مل يهايریگیپ رغمیکرد و عل عدد  تا ا يخود خوددار یبده اختاز پرد ران،یا یمت وام را  نیا کهنیکرد. 

  وزارت ارشاد باز پرداخت کرد. 1363پس از انقالب، در سال 

 

  يو اشرف پهلو يبوشهر يمهد

   



226 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 ياشرف پهلو

 

واالحضــرت  یبا عنوان ســلطنت 1357از انقالب  شی، که تا پ)1394 يد 17 – 1298آبان  4( يپهلو المُلوكاَشــرَف

 پلمات،ید يبود. و يمحمدرضا پهلو يفرزند رضاشاه و خواهر دوقلو شد،یماز او نام برده يشاهدخت اشرف پهلو

ملل متحد و از فعاالن حقوق زنان در  سازمانحقوق زنان  ونیسیحقوق بشر سازمان ملل متحد و کم ونیسیکم سیرئ

ــال  يبود. و رانیا ــتال بیدر ترغ ینقش مهم 1325در بهار س ــرخ از آذربا نیژوزف اس  رانیا جانیبه خروج ارتش س

مرداد و سقوط دکتر محمد مصدق  28 يکودتا انیاز عوامل مؤثر جر یکیبه عنوان  نیهمچن يداشت. از اشرف پهلو

 رانیو ســازمان زنان ا یســازمان خدمات اجتماع سیدر تأســ ینقش مهم نیهمچن يپهلو شــرفاســت. اشــدهنام برده

موناکو  نینشکارلو، شاهزادهدر منطقه مونت یدر نود و شش سالگ 1394 يد 17روز پنجشنبه  يداشت. اشرف پهلو

  درگذشت.

 

  یدر کهنسال ياشرف پهلو
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ـــرف پهلو ـــا پهلو يخواهر دوقلو ياش چهارم آبان  ،يدربار پهلو رگذاریتأث يهااز چهره یکیبه عنوان  يمحمدرض

زهرا است که پس از به  يو یآمد. نام اصل ایدنبه ی، پنج ساعت پس از محمدرضا در تهران با اصالت مازندران1298

ــ ــلطنت رس ــرف دنیس ــاه، به اش ــاش ــد. مادرش پدرش، رض  ینظام يهاالملوك از خانوادهتاج ملکهالملوك ملقب ش

چهار خواهر و برادر  يبودند. اشرف داراآمده رانیبه ا جانیاز آذربا هیروس یکیبود که پس از انقالب بلشو يمهاجر

ضا پهلو یتن شمس، محمدر ضایعل ،ي( شش خواهر و برادر ناتنر ضا،  ی) و  ضا، عبدالر سلطنه، فاطمه، غالمر (همدم ال

  رضاشاه بودند. گری) از سه همسر ددرضایحم ضا،رضا محمودراحمد

الملوك برادر خانواده آغاز شد. اشرف نیا ینینشکاخ یرضاخان زندگ دنیبا به سلطنت رس ،اشرف یدر شش سالگ

ضرت خطاب م شیخو صد تومان مقرر کردیرا واالح سوار يو  سب  شت و ا شاه دا ضا به  لیو اتومب يماهانه از ر

ـــوص از نوع آمر ـــ يمورد عالقه و يزهایاز چ ییکایخص ـــرف تحص ـــه دخترانه ودخ التیبودند. اش  يرا در مدرس

اشرف با غرب  يهاییآشنا نیدربار، مادام ارفع فراگرفت و اول یگذراند و زبان فرانسه را از معلم خانوادگ هایزرتشت

 شکل گرفت. جانیمادام ارفع در هم فیاراز تع زین

 

    محمدرضا و اشرف پهلوي
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سال  يسفر و نیاول سوئ عهدیول دارید يبرا 1312به اروپا در   یبه زندگ دیشد يمندعالقه لیدلرخ داد که به سیدر 

عدم اجازه  لیکرد که به دل التیتحصـــ يماندن در کنار برادر جهت ادامه ياز پدر تقاضـــا ل،یتحصـــ زیدر اروپا و ن

 میبودند که بنابر تصم يافراد نیرضاشاه و از جمله اشرف از نخست يبازگشت. خانواده رانیبه ا یرضاشاه پس از مدت

 یعال يدانشسرا یلیالتحصدر مراسم جشن فارغ حجابیبر اساس غرب، به صورت ب یرانیا يالگو رییرضاشاه بر تغ

شاه پهلو يهیه توصب یسالگ 17شرکت جستند. اشرف در سن  1314در  الملک قوام پسر قوام یبا عل يپدرش رضا

ـــ ـــهر ازدواج يرازیش ـــر ي. ثمرهدیازدواج به طالق انجام نیا 1320 وریکرد که بعد از ش ـــهرام به يآن هم پس نام ش

ــور و ن اینيپهلو ــاه به هنگام خروج از کش ــاش ــرف تأک دیدر تبع زیبود. رض که در کنار برادر  کردیم دیهمواره به اش

 در امر سلطنت باشد. يمانده و مراقب و شیخو

به ازدواج  ییآشنا نیآشنا شد، ا قیعازم مصر شد که در آنجا با احمد شف هیفوز یهمراه ياشرف برا 1322سال  در

را  گریکدی یاز طالق رسم شینه سال پ یعنی 1329زوج در سال  نیو ا افتیدوام ن شتریب یمنجر شد که البته چند سال

ترور و کشــته شــد) و  1357(که پس از انقالب  قیشــف اریرشــه يهاازدواج دو فرزند به نام نیا يترك کردند. ثمره

و  پردازدیو بعدها به تجارت م شــودیم يکشــور یمائیکل شــرکت هواپ سیرئ یمدت قیبود. احمد شــف قیآزاده شــف

 .دکنیبعد بر اثر سرطان فوت م یمدت

و رزم آرا دخالت  ریکار آمدن هژ يهمچون مخالفت با قوام، رو 1320 وریبعد از شــهر يهادولت نییدر تع اشــرف

از مخالفان دولت از کشور  تیو حما استیخاطر دخالت در سمصدق به يریوزدر دوران نخست يداشت. و یاساس

سه رفت. از او به دیتبع  1332اواخر  ي. وشودیممرداد نام برده 28 يودتااز عوامل مؤثر در ک یکیعنوان شد و به فران

  ازدواج کرد. سیدر پار يبوشهر يبه نام مهد ياکردهلیبا جوان تحص 1340 يبازگشت. اشرف در دهه رانیبه ا

 

  يو اشرف پهلو يبوشهر يمراسم ازدواج مهد
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سله فعال کیکه اشرف بدان دست زد،  یاقدامات نیتراز عمده یکی بود، که در قالب آن به امور  یاجتماع يهاتیسل

خدمات  ادی، بن1322در  قی. اشــرف پس از ازدواج با احمد شــفپرداختیخود م براي …کســب درآمد و ،یاســیســ

شاه 1326کرد. در اواخر  ياندازرا راه یاجتماع شاهن ستیتحت ر یخدمات اجتماع یسازمان  ضا و ن ا  ابتیمحمدر

سفند  زین رانیزنان ا تیجمع یعال ياشرف احداث شد. شورا  نیهمچن يشد. و لیاشرف تشک استیبه ر 1327در ا

 ونیکمس استیر ابتیمقام زن وابسته به سازمان ملل متحد، ن ونیسیجو، سازمان زنان، کمزنان صلح تیجمع استیر

شر و ر یرانیا تهیکم استیر زین و 1342در  يسوادیمبارزه با ب در مجمع  رانیا یاسیس یندگینما ئتیه استیحقوق ب

بود که  زیسازمان ملل ن یکلریبه مقام دب یابیدست یبه بعد را بر عهده داشت و در پ 1345سازمان ملل متحد از  یعموم

شد. او  سه زن یکیبدان نائل ن سال  یاز  ست که از  ستیتاکنون ر 1948ا سامان ملل  ساالنه ونیسیکم ا شر  حقوق ب

 است.متحد را بر عهده داشته

ســرخ به  بصــلی دعوت به …و یاســیمذاکرات ســ یو در واقع انجام برخ یخدمات اجتماع نیا يدر راســتا اشــرف

و  هیروســ يهامارســتانیاز ب دیبا عنوان بازد 1325در بهار  يســفر کرد؛ از جمله ســفر به شــورو یمختلف يکشــورها

که  ییقایآفر يو کشورها یکره شمال ن،یچ ن،هندوستان، پاکستا کا،یسفر به انگلستان، سوئد، آمر ن،یمالقات با استال

از جمله بوتو، جواهر لعل  مداراناســتیاز ســ ياریســفرها با بســ نیبود. او در ا 1332مرداد  28 يعمدتاً بعد از کودتا

ستال ،ينهرو، گاند شال ت ن،یا س الیها تو،یمار سکو(  ،يجان اف کند ،یسال ) و Nicolae Ceaușescuچائوچ

 داشت. داریسوهارتو د

شرف شر کرد و تاکنون کتاب نهیآ کیدر  ییهاکتاب خاطرات خود را به نام چهره يپهلو ا  يها و مقاالت متعددمنت

 ســه زن اثر مســعود بهنود را نام برد. نیاز کتاب ا توانیاســت که از آن جمله مدرآمده ریتحر يدر مورد او به رشــته

 بود. نرایمطالعات ا ادیبن سیتأس یخود بان تیبا حما يپهلو اشرف

در  سیپل کمنیب 29فرانســه و منزل خود در شــماره  سیدر ژوان لوپن در ن ییالیاشــرف در و کایبه آمر دیاز تبع پس

ــ وركیویمنهتن، ن ــت. ا یتیس ــال  نیاقامت داش  نِیدالر رکورددار گرانتر ونیلیم 49بالغ بر  یمتی، با ق2014خانه در س

انقالب  هايیباور بود که ناآرام نیبر ا يپهلو اشرف .ستابوده يجنوب پارك مرکز يمنطقه ورك،یویها در نخانه

ستمر ب يهجوم خبر کیدر خالل « صورت گرفت که تقر یسیبیم شاه  ضد  بود  یاز حمالت يگرید يوجهه باًیبر 

  »قبل بر ضد پدرم انجام شد. يکه چند دهه
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مربوط به زنان از جمله  نیدر قوان راتییتغ یدر اعمال برخ رانیا يحاکمه ئتیاز ه يبه عنوان عضـــو ياشـــرف پهلو

 داشت. یاز خانواده نقش مهم تیقانون حما

 رانیزنان ا تیجمع یعال يبود. قبل از آن شورا يسازمان مربوط به حقوق زنان در عصر پهلو نیترزنان، مهم سازمان

مبارز زنان موجود در کشور و  تیجمع 17شورا با اتحاد  نیشد. ا سیتأس ياشرف پهلو استیبه ر 1337در اسفندماه 

زنان درآمد و به  یالمللنیب يشورا تین شورا به عضویا یپرداخت. پس از مدت تیعضو مؤسس به فعال 50با شرکت 

عدم  لیبه دل ت،یشـــورا پس از هشـــت ســـال فعال نیزنان در نقاط مختلف پرداخت. ا يهاتیجمع يهاتیفعال قیتطب

سازما تیموفق شد. بعد از آن  شرف پهلو ين زنان به رهبرمنحل  سال  يا ساس آن بر پا جادیا 1345در   يهیشد و ا

  شاه قرار داشت. دیو انقالب سف یانجام اهداف مربوط به اصالحات ارض

سفورد تا پ شگاه آک شرف پهلو رانیا 1357از انقالب  شیکتابخانه کالج وادهام دان بود. شده يگذارنام يبه افتخار ا

س شرف پهلوداده رییتغ یپس از انقالب، نام کتابخانه به فردو صر ا خیدر تار یاز هر زن شیب يشد. ا سوژه « ران،یمعا

 ،یاسیس يهایموارد، دشمن یاست.در برخبوده »یبه منافع مل انتیخ یو حت يو بار بندیمتهم به ب ،یجنس يهاجوك

 اند.نقش داشته عاتیاتهامات و شا رادیاغراق و تمسخر در ا

 ستمیهنرمندان معاصر سده ب نیرگذارتریوارهول، از تأث ياند ياز کارها یکی يسوژه ي، اشرف پهلو1977در سال  

  کرد. ریتصو اهیس ییبه رنگ قرمز براق و موها ییهابود، که او را با لب

  

  وارهول ياثر اند ،ياشرف پهلو
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 مرداد 28 ينقش اشرف در کودتا

ست یهنگام صدق به نخ س يریوزکه دکتر محمد م ساس خطر م دیر ست  يدر درجه کرد،یاز جانب دو زن اح نخ

شرف پهلو شاهو بعد تاج يا صدق در دومبود الملوك، مادر  ست نی. م ست تا  يریوزسال نخ شاه خوا ضا  از محمدر

مملکت راحت شود. نوشته و  ورامآنها در دربار و در  يهااز دخالت الشیخارج شوند تا خ رانیاشرف و مادرش از ا

ـــرف در هماهنگ ـــده که تحرکات اش ـــلطنت در داخل و خارج از ا يروهایکردن نادعا ش از  یکی رانیوفادار به س

 مرداد بود. 28 يکودتا تیعوامل در موفق نیترمهم

شرف پهلو يدر روزنامه يرازیش پورمیکر شرف چه حق دارد  ندیگویمردم م« : سدینویم يشورش در انتقاد از ا ا

 نیا ندیگوی. مردم مکندیم يملت کهنسـال باز کی تیثیکه در تمام شـئون مملکت دخالت کرده و با مقدرات و ح

و بدبخت  ریمملکت فق نیا سوادیو ب یتراخم چل،از مردم کور و ک ینام سازمان شاهنشاهرا که اشرف به ییهاپول

ــرف ردیگیم ــاندیم یبه چه مص ــائ ندیگویمردم م …رس ــاه در امور قض مملکت  نیا ییمقننه و اجرا ه،یچرا خواهر ش

و  تکاریجنا یملک افضل فی. چرا خواهر شاه دادستان تهران را احضار کرده و نسبت به توقکندیدخالت نامشروع م

 .دهدیبازپرس را م ضیکرده و دستور تعو ضکش اعتراآدم

و  یاشــیرا ملعبه ع یخیمملکت تار کی یخواهر شــاه دربار ســلطنت ينام همســربه قینفر مفتخور ناال کی دیبا چرا

شرف، طرد با اگر شاه …خود قرار دهد یگذرانخوش  یافکار عموم ییکایآمر لریعرب و ه قشفی احمد و فاطمه ا

 يحفظ استقالل و آبرو يشد براناچار خواهند ده،یجان به لب آمده و کارد به استخوان رس انیندهد، عاص نیرا تسک

سه با دربار و لو يکار رانیا با آتش و قهر و  دیشانزدهم کردند. حال خود دان ییبکنند که ملت قهرمان و بزرگ فران

 ».نفرت مردم

 ییدارا ریبا وز يادر جلسه ان،یباشنیاهللا مآمده که ارتشبد فتح یدربار شاهنشاه ریکتاب خاطرات اسداهللا علم، وز در

و در  ابدی شیخاص به خارج بروند افزا يمداواها يتا برا شدیکه به افسران ارتش م یکه کمک مال بودداده شنهادیپ

 ياشود، مثل قطره سهیفسق و فجور واالحضرت اشرف مقا يهانهیبا هز رکار اگ نیا«بود: گفته هیقض نیبحث بر سر ا

 ».است انوسیدر اق

بود که کشورش است که در هنگام انقالب، شاه از خواهرش اشرف خواستهآورده ،یراج زیبه نقل از پرو شوکراس

ــاد و ز ــمبل فس ــده يخاندان پهلو يهایخواهادهیرا ترك کند، چرا که او به س  يهاو کف اتاق وارهایبود. دمبدل ش
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 يهااز خانه یکیشد و به  يبندو تابلوها بسته های. قالگشتبودند، کامالً برهنه شده نیو تزئ ينوساز راًیکاخ او که اخ

شا شرف ( شالهدر ژوان دیا شا يبه خانه دیپن،  شهرام در لندن،  سرش،  س يرهیبه جز دیپ ) منتقل شلزیمتعلق به او در 

سر دشده شد. پ شب یکیدر  گرش،یبا صرف م 1978اکتبر  يهااز  شام را   ییلورو به تاب کرد،یکه در کاخ مادرش 

 ».اند بردارندرا فراموش کرده یکی نیا«گفت:  بودختهیآوواریکه هنوز به د

ش ست دا،یهو رعباسیام يامور خارجه ریوز ،يزاهد ریارد هزار دالر  350وقت با پرداخت مبلغ  ریوزگفته بود که نخ

 خواستیبود که مرا متهم کرده ياشرف پهلو ،يبود. زاهدبه شاهدخت اشرف، موافقت کرده یمخارج شخص يبرا

هزار دالر  صدیس ،يسفر نیدر چن یهمراه يبرا قمعشو نیاز معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد و ا یکی

ستدهیطلبیم ش ایس .ا ساد خاندان پهلو يدرباره یدر گزار  يهابانک نیاز بزرگتر یکی سیرئ راًیاخ«: سدینویم يف

ـــفارت گفته که چند یکیبه  رانیا ـــاه را به  ش،یپ ياز مقامات س ـــرف جلب کرده یکیتوجه ش بود. از معامالت اش

 سینکرد. رئ یگزارش توجه نیاخواهدداشـــت. شـــاه به  یشـــود، بازتاب منف یمعامله علن نیا اتیبود اگر جزئگفته

 .»دیکشیبود، ده سال حبس مکار را کرده نیجز اشرف ا گرید یاگر کس گفتیبانک م

شرف، در شهرام، شد ا سر ار ُش کُکار چاقبه عنوان دالل وروزها  آنپ سن  سازمان  شهرام در  ایهره بود.  معتقد بود، 

بال م ها،نهیزم یبرخ ـــهرت بدکُتهران به عنوان کار چاقو در کندیراه مادرش را دن و در حدود  کرده دایپ ين ش

سهم بود ستیب صاحب  مملکت  يهاقهیو عت یعمل او فروش آثار مل نیتریو الابال نیپرواتربی …شرکت مختلف 

  »بود.

هســت که  يدر دفتر اشــرف پهلو 1978ســپتامبر  17به مورخ  يگزارش داد که ســند مزیتا وركیوین 1979ســال  به 

ست انتقال  ص 708درخوا ص رانیدر بانک ا شیهزار دالر از حساب شخ شترك شیبه حساب شخ المنافع در بانک م

   منتقل شود.» Sapia«در ژنو تحت کد واژه  سیسو

از آن روزنامه به  يمتهم کرد که باعث شــد و اكیرا به قاچاق تر ياز موارد، روزنامه لوموند، اشــرف پهلو یکی در

  .ردیلوموند غرامت بگ يافتراء از روزنامه رادیا يکند و به حکم دادگاه برا تیدادگاه فرانسه شکا
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 يبه نام اشرف پهلو ییانتشار کتابها

 گریدو ناشر د يبا همکار نیانتشارات فرانکل ياز سو ياشرف پهلو يبا ترجمه ، سه کتاب1338و  1337 يهاسال در

شد. به شر  شرف کتاب نیاز ا کدامچیه گر،یافراد د زی) و ننیفرانکل ری(مد زادهیصنعت ونیهما يگفتهمنت ها را خودِ ا

 اند از:سه کتاب عبارت نیبود. اترجمه نکرده

 .1337 ن،یفرانکل يبا همکار نایابن س یتهران: کتابفروش ،ياشرف پهلو ياسپاك، ترجمه نیامیو بچه، بن مادر

 يبا همکار ریرکبیتهران: انتشـــارات ام ،ياشـــرف پهلو ياســـپاك، ترجمه نیامیکودك، بن یســـال زندگ نینخســـت

 .1338 ن،یفرانکل

  1337 ن،یفرانکل يبا همکار نایابن س یتهران: کتابفروش ،ياشرف پهلو يترجمه ل،یهلن گ ،يپرستار فن

  

 که به فرمان  اشرف انجام شد  ییقتل ها

 یو دارا بودن شــرکت یســاختمان زاتیو تجه یبود و به واســطه داشــتن امکانات مال رانیا انیاز ارمن انیلئون پاالنچ -1

ابوالحســن ابتهاج بر ســازمان برنامه، ســاخت جاده هراز را آغاز و بعد از  اســتیو در زمان ر 50، 40 يبزرگ در دهه

شرف يبرا یجاده کاخ يبرد و در انتها انیبه پا یمدت ض انیساخت. پاالنچ يپهلو ا مرداد  15 خیکه در تار یافتیدر 

تک نفره خود  یشخص يمایبا هواپ یمراسم وقت انیبعد از پا یشد شرکت داشت ولداده بیکاخ ترت نیدر هم 1348

  .امدیاز آن بدست ن يمازندران سقوط کرد و هرگز اثر يایعازم منزل بود در در

 

  انیلئون پاالنچ



234 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 

ــ ــبد حس ــت رئ نیارتش ــ سیفردوس ــت و  یدفتر بازرس ــا پهلو یبچگ اریدربار و دوس در خاطرات خود  يمحمدرض

را  انیاســت. من پاالنچ انیپاالنچ عیقتل فج انیکه در رابطه با اشــرف قابل ذکر اســت جر يگرید يماجرا«: دیگویم

شاهده کرده یول امدهیند سر بو يهاقیام. از همه رفعکس او را م شرف،  در مقابل  سیدر انگل رانیا ریسف یو راج دا

 اریبس يهااز خانواده انیبود. پاالنچ کلیو خوش ه پیخوش ت اریداشت و بس ییبایو صورت ز دیاو صفر بود. قد رش

 که به شدت عاشقش شد. دیبار او را در کجا د نیکه اشرف اول دانمیبود و نم رانیمتمول ارامنه ا

ــاواك بودم، روز یزمان ــ يکه قائم مقام س ــ يرینص ــت. نص ــتیمرا نم چگاهیه يریمرا خواس و ما در کارمان  خواس

ــتقل بود ــت و گفت: فالن ي. به هرحال، بر خالف روال معمول، روزمیمس ام. کرده دایپ یبیعج يگرفتار ،یمرا خواس

س انیجر شرف تلفن زده و مدمیرا پر ستگ دیرا با انیپاالنچ دیگوی. گفت: ا ص د؟یکن رید  نیاز ا يریآخر چرا؟ البته ن

محمدرضا  ياجازه ي. به هر روودیوحشت داشت که مورد اعتراض محمدرضا شاه واقع شود و لذا به من پناه آورده

کردم و معلوم  یچه بود؟ بررس انیپاالنچ يریشد. علت دستگ یو زندان ریتوسط ساواك دستگ انیکسب شد و پاالنچ

شرف جواب منفیشد که پاالنچ شق ا س ییداده و کار به جا یان به ع شرف به در خانه دهیر و التماس  رودیاش مکه ا

که ولم کن،  کندیاو را رد م تیصبانبا ع انیو پاالنچ نمیبنش تیوارد شوم و پهلو قهیدق 10که فقط اجازه بده  کندیم

شرف که م ؟یکنیم تمیچرا اذ ؟یخواهیچه از جانم م ستگ يادهیفا سالتما ندیبیا ستور د ساواك د او  يریندارد به 

ماه به دستور اشرف آزادش کردند. البد تصور  کیبترسد و رام شود؛ لذا او را گرفتند و پس از  دیکه شا دهدیرا م

 .کندیدستورش را اطاعت م گریشده و د هیبود که تنبکرده

داشــت، دســتور  تیمیصــم انیبود و با پاالنچ ایثر لیکه فام ار،یبخت دیبه نام مج ياشــرف به فرد ان،یجر نیاز ا پس

هســتم.  یهمانینگو که من در م یول اور،یرا به آن جا ب انیو تو پاالنچ دهمیم یهمانیم کیکه من در نوشــهر  دهدیم

. در رودیبه نوشـــهر م اریبخت دیبه اتفاق مج مایهواپ نیا ابود. ب یدو موتوره شـــخصـــ يمایهواپ کی يدارا انیپاالنچ

را مســـت  انیدختر پاالنچ يابه اتفاق عده اریبخت دیو به دســـتور او، مج دهدیاشـــرف خودش را نشـــان نم ،یهمانیم

 انیاز سر پاالنچ یاو مست دنی. با دشودیاشرف ظاهر م . در اتاق، ناگهانبردیو سپس او را به اتاق طبقه باال م کنندیم

شرف به پاپردیم شق تو از ب کندیم هیو التماس و گر افتدیم انیپاالنچ ي. ا  روم؛یم نیکه به من رحم کن، دارم از ع

ز او و با حالت خشــم ا شــودیم ی. اشــرف هم عصــباندهدیو باز جواب رد م کندیاو را از خود دور م انیپاالنچ یول

 3–2که  يگری. او به اتاق دگرددیندارم! و از اتاق خارج م يگر با تو کاریخوب، د اری: بسـدیگویو م شـودیجدا م
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ــتانش بوده ــتور م نیو در آن جا به مأمور رودیاند منفر از دوس ــاواك دس ــت  انیپاالنچ يمایکه هواپ دهدیس را دس

 کنند. يکار

و  دوریم ایبه کنار در يهواخور يو برا داردیرا برم اریبخت دیکه ســر درد داشــته مج انیدو ســاعت بعد، پاالنچ یکی

بود و شده يتوسط ساواك دست کار انیپاالنچ يمایموقع هواپ نیشود. در ا مایکه سوار هواپ کندیناگهان هوس م

شت، ول اریبخت دیمج شرف ا یهم اطالع ندا صور ا صبح به ته انیپاالنچ هبود ک نیت ران پرواز خواهد کرد و در فردا 

ــادم خواهد نمود و مرگش طب ــب هوس پرواز رو انیپاالنچ یجلوه خواهد کرد؛ ول یعیراه با کوه تص  ایدر يهمان ش

و هر دو  کندیپرواز ناگهان ســـقوط م لومتریپس از چند ک مای. هواپشـــوندیســـوار م اریبخت دیو به اتفاق مج کندیم

  ».شوندیکشته م

  

 

  روزنامه خبر غرق شدن پاالچیانبریده 
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ــ پورمیکر رمختاریام -2 ــ پورمیکر  ،يرازیش ــتا1299بهمن  4(زاده:  يرازیش ــتان  زیبخش رون هیدهو ي، روس ــهرس ش

بود که پس  رانیشدن صنعت نفت ا یهوادار مل یاسینگار و فعال س، تهران) شاعر، روزنامه1332اسفند  24 -استهبان 

ستگ 28 ياز کودتا شکنجه در زنداو پس از مدت ریمرداد د سوزاندهدژبان مرکز ارتش در نها  ضآتش   یشد. در بع

  زند بود. مخانیاز دودمان کر يجاها درج شده که و

 هیعل يشدن صنعت نفت انتقادات تند یمل انیو در جر شدیمنتشر م 1329روزنامه شورش بود که از سال  ریمد يو

 کاریپ«: شدینوشته م انیعیاز امام دوم ش یکالم يو يسمت راست روزنامه يد. در گوشهاش ابراز کرشاه و خانواده

شته به خ يلکه يجا دیبگذار د،یکن شما آغ شد. پ ونذلت، دامن کفن  شما با شرافتمندانه  دیکن کاریپاك  که مرگ 

  » تر است.ستوده نیننگ یهزار بار از زندگ

  

  يرازیشپورمیمختار کر ریام
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اشـرف چه حق دارد که در  ندیگویمردم م«: سـدینویم يدر روزنامه پرطرفدار شـورش در انتقاد از اشـرف پهلو يو

را  ییپولها نیا ندیگویم مردمکند.  يملت کهنسال باز کی تیثیتمام شئون مملکت دخالت کرده و با مقدرات و ح

شاه شاهن سازمان  شرف بنام  به  ردیگیو بدبخت م ریمملکت فق نیا سوادیو ب یاز مردم کور و کچل، تراخم یکه ا

ـــرف ـــاندیم یچه مص ـــائ ندیگویمردم م …رس ـــاه در امور قض مملکت دخالت  نیا یمقننه و اجرائ ه،یچرا خواهر ش

کش و آدم تکاریجنا یملک افضل فیتهران را احضار کرده و نسبت به توق تان. چرا خواهر شاه دادسکندینامشروع م

خواهر شــاه دربار  يبنام همســر قینفر مفتخور ناال کی دی. چرا بادهدیبازپرس را م ضیتعو اعتراض کرده و دســتور

و  اطمهف اشــرف، طرد با اگر شــاه …خود قرار دهد یو خوش گذران یاشــیرا ملعبه ع یخیمملکت تار کی یســلطنت

ــف ــک یافکار عموم ییکایآمر لریعرب و ه قیاحمد ش ــ نیرا تس ــتخوان  انیندهد، عاص جان به لب آمده و کارد به اس

بکنند که ملت قهرمان و بزرگ فرانسه با دربار و  يکار رانیا يحفظ استقالل و آبرو يناچار خواهند شد برا ده،یرس

  با آتش و قهر و نفرت مردم. دیشانزدهم کردند. حال خود دان یلوئ

شار ا پس ساند:  شهیکرد که کل افتیرا در يزیدآمیتهد يمقاله نامه نیاز انت  ریمد يا«... آن را در روزنامه به چاپ ر

شرف پهلو ست از مبارزه با ا شورش! بدان و آگاه باش که اگر د  ،يدار شیدر پ یمیعاقبت وخ ،يبرندار يروزنامه 

ـــعود م يدید ـــتیکه چگونه محمد مس اگر  م،یگوئیو باز هم م میاو خاتمه داد اتیبه ح کند،ما مبارزه  هیعل خواس

 »روزها منتظر سرنوشت مسعود باش. نیدر هم يدست از مبارزه با ما برندار

شاه از کشور نوشت:  يرازیپورشمیکر دربار  رضا،یمن انتظار دارم بعد از رفتن ملکه مادر و عل«... بعد از اخراج مادر 

 ايشـــماره در شـــورش »…دگرد يمنزه و مبر گانهیبه نفع ب يبازو جاســـوس یهنیو م یضـــد مل يهااز مرکز توطئه

که مردم  ستیشاه متوجه ن دانمینم«... بود نوشت: کرده اجازدو یحیمس کیشاه که با  یفاطمه، خواهر ناتن يدرباره

ـــرم ازدواج يدرباره ـــف …ندیگویچه م لرهی و فاطمه آورش ـــرف و فاطمه و احمد ش  لریعرب و ه قیاگر با طرد اش

ــک یافکار عموم ییکایآمر ــ نیرا تس ــ انیندهند، عاص ــتخوان رس  اتیجنا انیقربان ده،یجان به لب آمده و کارد به اس

 ران،یا يحفظ اســتقالل و آبرو يناچار خواهند شــد برا لر،یزدگان اعمال فاطمه و هو خجلت قیو احمد شــف رفاشــ

ه ملت بکنند ک کاري و شـــده ورحمله دربار به آجر، و ســـنگ و …با کلنگ و داس و ،یحفظ قانون اســـاســـ يبرا

ــه با دربار خودکامه و ب ــانزدهم کردند. حال خود دان ییلو یبه افکار عموم اعتنایقهرمان و بزرگ فرانس با آتش  دیش

 »قهر و نفرت مردم.
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مردم مفلوك گرسنه  نیاز جان ا گریمادر و خواهران و برادران شاه، د دانم،یمن نم«نوشت:  گرید ییدر جا پورمیکر

ـــخواهندیچه م زیچیب ند زالو مک ی. س ـــال تمام، خون مردم را مان فاً و جبراً  …دندیس امالك و اموال مردم را عن

گور به گور افتاده  تکارجنای رضــاخان …تصــاحب کردند. ناموس دختران و زنان را به زور لکه دار و آلوده ســاختند

و  اهیمستعد و برومند و پرافتخار را به قبرستان س رانیو ا دیبلع ییقایآفر یرا مانند افع رانیتمام استعداد و نبوغ ا ،یلعنت

 »…کرد لیو مخوف تبد کیتار

ما با خون خود، النه جاسوسان اجانب را «... : سدینویروزنامه شورش خود م 14در سرمقاله شماره  يرازیش پورمیکر

 يشماره نامه نیدر هم وي »…و محروم ماست وریملت غ ونیلیم 18 يمصدق اراده نیآهن ياراده م،یکنیشستشو م

ـــبت به خودش را چاپ م يزیدآمیتهد ـــعود تهد راکه در آن، او  کندینس ـــت محمد مس ـــرنوش بودند. کرده دیبه س

 کهيطوربه بود،دهیعمر دولت مصدق، شدت بخش یانیپا يرا در روزها یخاندان سلطنت دیانتقاد و تهد هیپور رومیکر

شماره  شنبه  87در  سپرده يامقاله 32مرداد 17شورش، مورخ  دار را  يهاملت چوب«عنوان:  نیبود تحت ابه چاپ 

عضو  ینیشاه حس نیکند. حس يانتشار خوددار يباعث شد به دستور مصدق از ادامه یافراط هیرو نیهم. »دآماده کنن

ضت مل ضو ه یسابق نه ش«: سدینویقلعه احمدآباد م يامنا ئتیو ع ست دا صدق واقعاً عارفانه او را دو  26ت. در م

شته هیکه عل يبه لحاظ مقاالت تند 32مرداد  ستور تشاه نو عالقه و  ياذره یبود ولشورش را داده فیوقبود، دولت د

  »نشد.ارادتش نسبت به او کاسته

  

  یو بهروز وثوق يارتباط اشرف پهلو

ـــرف پهلو يماجرا ـــرعت به جرا يرابطه اش و موجبات  افتی دایراه پ ییو اروپا یمعروف عرب دیو ملک فاروق به س

 و مصر را فراهم ساخت. رانیدربار ا يبرا ییرسوا کی

پول  يتوجه داشت: بدست آوردن قدرت، جمع آور زیبوالهوس و شهوتران و فاسد بود. او به سه چ یذاتاً زن اشرف

سران بود که توجه او را جلب و او را اقناع و  يمرد يدر جستجو شهیخاطر او هم نیحد! به هم یب يهایو ثروت و هوا

ضا نما سک گرفتیقرار م یطیشرا نیکه در چن يفرد دیار ص تیبود و از پول و مقام و موقع هکارش  برخوردار  یخا

 بود. رانیا ينمایسابق س شهیهنرپ یبهروز وثوق ،مردان دلخواه اشرف نیاز ا یکی. شدیم
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ــل یوثوق بهروز ــال  یوثوق لیخل اشیکه نام اص ــت در س ــهر خو 1316اس ــآمده ایبه دن يدر ش  لیبود و پس از تحص

مشغول  یرانیو ا یخارج يهالمیبه کار دوبله ف 1337کار به تهران آمد و در سال  يمتوسطه در جستجو پلمیمدرك د

سال فعال یشد. وثوق سه  س شگانیهنرپاز  یکی تیحرفه با حما نیدر ا تیپس از   يآن روزگار به نام پور ينمایزن 

 خود را آغاز کرد. یینمایس تیفعال "داماد لویصد ک" لمیبا ف ییبنا

ــور در کنار ایعل اما ــهیهنرپ نیرغم حض ــهرت چندان تعددم يهالمیدر ف يزن و باز ش ــت ن یبه ش که  نی. تا اافتیدس

 یکارمند پرسنل ییدوا زیپرو روانلو،یش روزیهمچون ف ياوابسته سندگانینو تیبا عنوان موج نو با حما یانیناگهان جر

ــرما يفرح پهلو مهیند جمندار ریام یلیکودکان و نوجوانان، ل يکانون پرورش فکر  یمانند عل یکنندگانهیته هیو با س

س هیثاقیم يمهد ،یعباس  يدرجه شهیهنرپ یداشتند که بهروز وثوق تیعناصر مامور نیشکل گرفت. ا رانیا ينمایدر 

س شرف پهل نیکنند و چن لیتبد نمایس گریباز نیترو گران نیتررا به معروف رانیا ينمایدهم  ستور ا  يوشد که به د

 گرفتیم شیمجوز نما شیهالمیف يتلفن برا کیشد. چنانکه با  لیتبد رانیا ينمایس يهااز پدرخوانده یکیبه  يو

 .کردیانبارها م یرا سالها راه گرانید يهالمیتلفن هم ف کیو با 

ــرف ــان و يبرا یو بهروز وثوق يپهلو اش ــاخته ییالیخودش ــال  يالیو نیبودند که اس در کنار  1353کوچک در س

شده رهیدر جز یغرب جانیآذربا ستیز طیکل حفاظت مح ياداره یبان طیمح شرف پهلوکبودان احداث  ست. ا  يا

ـــال  کی ـــال  کیو  1353بار در س اقامت  الیآن وروز در 5 یال 4 دتو هر بار به م یبا بهروز وثوق 1354بار در س

بودند که هنوز به صورت دست  يو فرانسو ییایتالیا ژهیو به و یو مبلمان آن، خارج الیو لیوسا يهی. کلبودنددهیگز

  است. یغرب جانیآذربا ستیز طیکل حفاظت مح ياداره اریاست و هم اکنون در اختمانده ينخورده به جا

 50 يکه تا قبل از دهه یشــگانیهنرپ گریاو چنان ماهرانه صــورت گرفت که د يســازدر جهت چهره يبســترســاز

 50 يبرخوردار بود در اواخر دهه یاز فروش خوب شانیهالمیو ف شدندیمحسوب م رانیا ينمایس گرانیباز نیترگران

ــعمداً خانه ــده نینش ــالها لمیدر هر ف يباز يبرا یکه وثوق یبودند. در حالش معادل  ییرقم باال 1353 _ 1357 يدر س

 .کردیم افتیدر آن سالها را به عنوان دستمزد در لمیف دیتول نهیاز هز یمین

ـــور ـــه یوثوق ییایماف حض ـــ يدر عرص  يمعروف به گوگوش و نیهنر چنان بود که در هنگام ازدواج با فائقه آتش

سرش را  انیسراترانه سازان معترض به هم سال ممنوع یکیو آهنگ صوالقلم و ممنوعدو  شهیهم يساخت تا برا ریالت

خواننده معتاد  نیو پس از طالق همسرش ا یاقبال وشیروابط همسرش با دار يپس از افتضاح افشا یادب شوند. وثوق

راه او را به هم ریاشرف مطبوعات را وادار ساخت تا تصو تیبه مواد مخدر را توسط ماموران به دام انداخت و با حما
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قوت گرفت که  عهیشــا نیدر جامعه ا بیترت نیمواد مخدر مکشــوفه در صــفحات حوادث خود به چاپ برســانند. بد

و  "زیرســول رســتاخ" يبا خواندن ترانه وشیدار زیاســت، ســرانجام نبه زندان افتاده یاســیســ رمبه ج یاقبال وشیدار

 آنها به شاه از زندان آزاد شد. میو تقد ونیزیدر تلو "دار هیطال"

ـــتانه »یوثوق« ـــ يروزیپ يدرآس  گریهم اکنون باز ي. وختیگر کایو امالکش به آمر نماهایانقالب پس از فروش س

  و الخ. »ستیترور« ،»گاردیباد«همچون  ییهااست. نقش وودیهال يهالمیپنجم در ف يدرجه يهانقش

  

  

  یاشرف و بهروز وثوق يالیو
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 که با اشرف رابطه داشتند  یمردان

سـلطنت محمدرضـا، با  يسـاله 37را که در دوران  یمردان سـتیاگر قرار شـود ل ": دیگویرابطه م نیدر ا فردوسـت

شتند ته شرف رابطه دا شوار رغمیشود، عل هیا سلما ل رممکنیو غ يد شد. در زمان  یلیطو ستیبودن کار، م خواهد 

شوقه تق یمدت هیفوز شرف مع صر مدت یامام یا سافرت م سالها کبا مل یشد. در م که در  32و  31 يفاروق بود. در 

افســر جوان اهل  یکیو  سیاســت. دو نفر اهل پار قیکه با ســه مرد رف دمیدیم رفتمیاشــرف م داریبودم به د سیپار

شاه  ایبود که گو يسالووگی شده يسالووگیآجودان  سه پناهنده   يهابا آژانس رابطهیبود و احتماال ببوده و به فران

بود. من هرگاه گرفته ياخود اتاق جداگانه يبود و برااز مادر و خواهرش جدا شده سی. اشرف در پاردنبو یجاسوس

 شانیکه ا کردیم یکلفت ...در اتاق است...او در همان حال معرفمرد گردن کیکه  دمیدیم رفتمیم دارشیکه به د

شاه  ست...دفعه د يسالووگیسروان آجودان  ساعت ده د يگریا سر قدبلند و خوش ت دمیرفتم  سو پیکه پ با  يفران

  »است و... ییلباس خواب در دستشو

  

  یاقبال وشیو دارپهلوي اشرف 

است، منتشر شده کایساواك تهران در خاطراتش که در آمر سیمسئول اول اداره کل سوم ساواك و رئ یثابت زیپرو

ــعار انقالب يخواننده معروف، چند وشی: دارکندینقل م ــروع به خواندن اش بود که در مجامع و محافل کرده یبود ش

ـــعرها یکیمتن  ـــت پلنگ اتن«بود که   نیا شیاز ش ـــتپوش تو از پوس ـــتو تن س و خود را » پوش من از تاول اس

الحضــرت اشــرف راه و چون به دســتگاه وا کردیم یمعرف نیو طرفدار مســتضــعف ایو مخالف اغن یمردم ياخواننده

او  یو گســتاخ کردیدســت بردارد، اعتنا نم کیو تحر یبیعوامفر نیکه از ا شــدیمکه به او داده یداشــت به تذکرات

 هیشــاه ته يبرا یبپردازند. گزارشــ یمانند فرهاد به خواندن اشــعار انقالب يگرید یانقالب ياهبود خوانندهســبب شــده

شت از خانه میو اجازه گرفت میکرد شود. در موقع بازدا شت  ست آمد و  اكیتر لویک 2او متجاوز از  که او بازدا به د

اشرف به من تلفن زد که شما  حضرتواال ی. شبدادیرا نشان م ونیلیم میو ن کیاز  شیب ياو موجود یحساب بانک

ستمیهستم و م یی! گفت من االن جايگفتم: آر د،یارا بازداشت کرده وشیدار نجا. ای دیایب دیرا بفرست وشیدار خوا

شت دارد و آزاد ستان ارتش دارد و من چطور م اجیجابه جا کردن او احت ای يگفتم او قرار بازدا ستور داد  توانمیبه د

ــت برود جا یدانزن کیاجازه بدهم  ــتان ارتش  ییبا قرار بازداش  اراتیچه؟ همه اخت یعنیو آواز بخواند. گفت: دادس
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ست. گفتم:  شما ست  ضرت به قواند شنا نیچطور واالح  نیندارند و مثل مردم کوچه و بازار و مخالف ییو مقررات آ

که آرام شد  ی. موقعکردیم هیگردستم بود و او  یگوش قهیدق 10کرد و من متجاوز از  هیشروع به گر د؟یزنیحرف م

ـــما حرف خودتان را م د؟یندار يگرید شیگفتم: فرما . گفت: زنمیقانون حرف م. من گفتم من طبق دیزنیگفت ش

که  ی. او موقعکندیم کیو مردم را تحر خواندیم یانقالب يهافیاســت؟ گفتم او تصــنچه کرده وشیدار نیحاال ا

ست پلنتن خواند،یم ست و تن پوش من از تاول، نم گپوش تو از پو سان دانمیا و  کندیصحبت م یراجع به چه ک

گفتم منظور  ست؟یگفت منظورتان چ ست،یبنده که از پوست پلنگ ن پوش زناز پلنگ است؟ تن یپوش چه کستن

 .افتی انیمکالمه پا قهیکرد و پس از چند دق ستنینداشتم. دوباره شروع به گر یخاص

 ينوردر منزل فروغ خواجه يگرید يچند روز بعد به من گفت: آن شب او و عده شهیتاجر معروف ش ینیاسی منصور

به او گفته شــد که  اســت؟امدهیچرا ن وشیاند. واالحضــرت که آمدند گفتند داربوده همانیواالحضــرت م يمهیند

ــده وشیدار ــت ش ــرت گفت تلفنچبازداش ــت و واالحض ــما را بگ لفنوزارت دربار، ت یاس ــور همه  ردیش و در حض

ناراحت شد واالحضرت  میو ما ناظر صحنه بود دیدادیم یبا شما صحبت کرد و چون شما به او پاسخ منف هاهمانیم

 وشیبازداشــت دار يبرا حضــرتیاز اعل نکهیبه ا ياوجه اشــاره چیجر و بحث، من به ه نیا انیکرد. در جر هیو گر

ش يدانکردم. فر میااجازه گرفته ص هیشاه ته يباره برا نیدر ا یآن روز گزار شاه  يریکردم که ن ساند و  به عرض ر

ـــت و گفت:  یپس از چند ماه حوال »دیو کار خودتان را بکن دیاعتنا نکن«بودند: گفته ـــرت مرا خواس نوروز واالحض

 اکشیبود، چون در زندان تر وشیبازداشــت به نفع دار نیا«گفتم:  د،یرا بده وشیدار يآزاد بیترت کنمیخواهش م

  خواهم کرد به مناسبت نوروز آزاد شود که شد. یاست، سعرا ترك کرده

ارتش «نام داشـت. در کتاب  »یگلسـرخ«مند شـد، به او عالقه یکوتاهمدت  يبرا» اشـرف«که  یاز مردان گرید یکی

 :میخوانیباره م نیدر ا »یکیتار

سفرها همراه اشرف پهلو یکرد. گلسرخ دایرا پ یبه نام گلسرخ یفوراً جوان ياشرف پهلو ،یاز راج بعد«  يدر تمام 

است  ی. البته گفتنشدیمداده یمقر اقامت اشرف به گلسرخ يمخصوص، اتاق کنار یبه عنوان منش ستیبایبود و م

 ابانیواقع در خ »رانیخانه ا« ریصــاحب و مد يوداشــت.  يبوشــهر يبه نام مهد يهمســر يزمان اشــرف پهلو نیدر ا

ــانزه ل ــان»بود.  سیپار زهیش ــرف پهلو یکس حداکثر  يتا از وجود و دندیکوشــیم کردند،یرابطه م جادیا يکه با اش

ستفا ست و مقام ایو به ثروت و مکنت  ندیده را نماا ست  یپ شرف هم در اابندید  ياریافراد  نگونهیراه به ا نی. خود ا

صطف یزمان«: رساندیم شکا ریمد رامیقل یکه م ضا  شرف برا -کرد  تیعامل بانک عمران به محمدر احداث  يکه ا
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ـــاختمانها ـــاه - خواهدیم يگریتومان د ونیلیم 300تومان وام گرفته و حال  ونیلیم 300کن مبلغ يس  ،یمن جهانش

بالفاصــله  یکار شــماســت. جهانشــاه هالیو م فیگزاف و ح يپولها نیدفتر اشــرف را خواســتم و گفتم که ا سیرئ

 حیتا خودش توض اورمیبکرد که او را  دیداده و تأک یکن را به جوان يسازهستم و اشرف طرح خانه گناهیگفت من ب

طرح شما به  دمیخوشگل. . . پرس اریو سه ساله و بس ستیو دو و ب ستیاست ب یجوان دمیبدهد. آن جوان را آورد. د

س شگفت در حال خط د؟یاو تا به حال چه کرده دهیکجا ر ست یک شما برا میه شخط يو گفتم   ونیلیم صدیس یک

س دیاتومان گرفته شاهستیچ انیجر دمیفهم د؟یخواهیم گرید نتوما ونیلیم صدیو حاال   نیگفت: اشرف، ا ی. جهان

 بود. . . چرا؟ چون عاشق او شده بود.پسرك داده نیهمه پول را گرفته و به ا

سادها و تباه يدامنه سترده یف شرف آنچنان گ ضا یبود که امروز حتا سلطنت ياع خود به  يهادر کتاب زین یخانواده 

 اند.مسأله اشاره نموده نیا

هم  یانحراف در دوران نوجوان نیا نکهیمادر فرح، در کتاب خاطرات خود ضمن اشاره به فساد اشرف و ا با،ید دهیفر

 یمهتر و مرب شاهیروز رضاشاه او (اشرف) را در حال مغازله با عل کیپس از آنکه «: سدینویدر اشرف وجود داشته م

شالق  نیضربات سهمگ ریجوان را در ز شاهیداد عل تورانداخت و دس ریداخل اصطبل سعدآباد گ یسلطنت يهااسب

  »شد. یروح يماریو ب یکنند، اشرف دچار سرخوردگ اهیس

دربار  ریو سکسولوگ و پزشک مخصوص چند تن از زنان پ رانیاز دوستان سابق دربار ا یکی يزیپرفسور ژان موند

 عتیطب نکهیغض داشت و از اشاه احساس حسد و ب تینسبت به موقع یاشرف از کودک"دارد:  دهیدر مورد اشرف عق

نســـبت به برادر  ردیو قدرت را در دســـت گ ودشـــاه شـــ تواندیمملکت نم نیمطابق قوان جهیو در نت دهیاو را زن آفر

سادت م فیضع سادت ناخودآگاه در اشرف رشد پ نیا کرد،یو رنجورش ح صورت  جیکرد و به تدر دایح او را به 

جهت داد. اشــرف که  رییتغ يادر ســن بلوغ به شــکل تازه تیاحســاس مغبون نیدرآورد. . . ا رانیقدرت پشــت پرده ا

 کینداشــت به گوش  شــتریکه شــانزده ســال ب یپدر خود بود در زمان یینماو قدرت شــنرفتار خ ریهمواره تحت تأث

 . . .کردیاش دخالت مدرجه عیترف يکرد و برا دایپ يافسر سروسر نیزد. او بعدها با ا یلیافسر جوان س

 50که در  دیفهم یبه شدت نفرت داشت و وقت یائسگی: اشرف از دیگویدربار م کیپزشک مخصوص و نزد کی

سهی عتیطبق قانون طب دیبا یسالگ سرانجام  نیرفت، چند عتیشود به جنگ با طب ائ صص را به کمک گرفت و  متخ

 .ندازدیخود را عقب ب یائسکیکند تا  قیاستروژن تزر يقبول کرد که مقدار
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ـــق م یحیاهل همه جور تفر حاتیدر تفر او ـــت نیو هروئ اكیتر د،یورزیبود و به انواع مخدرات عش بار  نیرا نخس

در دربار به شــکار مرد عالقه داشــت. (چند نفر زن  اشیآورد. . . اشــرف در تمام دوران زندگ انیدربار ياشــرف برا

سم بایبدکاره مأمور به تور انداختن جوانان ز شوق ها يبرا یو قدرتمند از نظر ج شرف بودند. ) مع شرف  يا متعدد ا

 ریچاك داشــت که در خدمت به دربار شــهره عام بود. او اردشــ نهیعاشــق دل خســته و ســ کینبودند. او  یرانیهمه ا

ش کیرا منحرف کرد، او مثل  يزاهد س نیاز ا نیماده ببر آت ستفاده جن ستفاده کرد، یجوان ماجراجو ا سوءا  یحت و 

 »داد. رییرا تغ يزاهد ریاردش یدگزن یاصل ریمس

شرف شت، آلبرتو بل ا شرف پهلو«فروخفته  يهاعقده شهیپس از کندوکاو ر یچیبا مارلون براندو هم رابطه دا و  »يا

، »مارلون براندو«اشــرف و  نیرابطه ب جادیدر جهت ا يزاهد یبه کار چاق کن »يزاهد ریاردشــ«روابط او با  يافشــا

 لمیف دنیداشت که از آن جمله د ياریبس يهایسرگرماشرف در تهران «: پردازدیم کایآمر ينمایمعروف س شهیهنرپ

محبوب و مورد عالقه او بود،  يهاشهیمارلون براندو از هنر پ کرد،یدربار تماشا م ينمایرا در س هالمیف نیبود و غالباً ا

برسد، براندو حاضر نبود،  خواستیکه م ياجهیاشرف نتوانست به نت یدو را داد، ول نیمالقات ا بیدو بار ترت يزاهد

  .دیرسیکه از طرف او م یمتیگرانق يایبا هدا یحت رد،یبگ لیاشرف را تحو

  

  ییکایبا سربازان آمر يارتباط اشرف پهلو

بود. ارتشبد فردوست اوضاع  ی) و روس ي(هند یسیانگل ،ییکایآمر يروهاین ریتهران در تسخ ن،یزمان حمله متفق در

) از نظر برخورد و  کایو آمر يشورو س،ی(انگل رویسه ن نیوضع ا«: کندیم فیگونه توص نیتهران را در آن روزها ا

 زین هایســانگلی … شــدندینمدهید یدر انظار عموم يوشــور يروهانی تهران در …رفت و آمد با مردم متفاوت بود 

 ابانیمتفاوت بود. آنها در خ یبه کل هایکائیوضـــع آمر یخود بودند. ول يو غالبا در باشـــگاهها شـــدندیمدهیکمتر د

سران و درجه کی رآبادیام صوص اف شتند که مخ شگاه دا شان بود. روزانه به هر کدام با سته به عنوان ج کیداران  رهیب

ها انواع و اقسام کنسروها، انواع بسته نیا از کیهر  در بود. ینفر کاف 6-5مصرف  يکه هر بسته برا دادند،یم ییغذا

 خوب بود. گاریو دوبسته س یسکیو يدو بطر کردند،یروزانه مصرف م دیکه با ینیتامینان و

 آمدندیبه مرکز شهر م ییکایآمر يهاونیکردند. کام لیآباد را به مرکز فحشا تبد ریبه سرعت باشگاه ام هاییکایآمر

و  دندیکشــیداشــتند، صــف م لیاوضــاع تما نیکه به ا یی. دخترهابردندیو به باشــگاه م کردندیو دخترها را جمع م
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ستند. ک نکهی. مثل اماندندیمنتظر م صف اتوبوس ه  صدیس ست،یو دو آمدیم ییکایروباز ارتش آمر يهاونیامدر 

ـــوار م ـــتند، ول هاییکای. آمربردندیو م کردندیدختر را س ـــته نیبا هم یهرچند پول نداش ـــبس  یها دخترها را راض

سان یکی. من با کردندیم شگاه م یاز ک شنا رفتیکه به با شتم و د ییآ  نیسقف از ا ریاو تا ز يکه انبار خانه دمیدا

سته ستدهیها چب سته م ای کی رفتندی. هرروز که ما سته نی. اگرفتندیدوب شت و خر یگران متیها قب و فروش  دیدا

 »…بود شده رانیمحمد رضا بود که اکنون شاه ا يرفت و آمد داشت خاله هاییکایکه با آمر یاز کسان یکی. شدیم

شرف شگاه آمر پروایبود که ب یزنان و دختران انیهم در م يپهلو ا سربازان آمر رفتیم هاییکایبه با رابطه  ییکایو با 

 یدر زندگ یمهم راتییتغ د،یپس از رفتن پدرم به تبع يسالها نیدر اول« :سدینویباره م نی. خودش در اکردیبرقرار م

در تهران سبب  یهمه خارج نیحضور ا م،یکردیم یاز اضطراب زندگ پر ياشد. با وجود آنکه ما در دوره جادیمن ا

صورت دوره يسالها برا نیبود که اشده شناخت چ يبرا يامن به  شهر تهران فعالتازه در يزهایکشف و  و  تیآمد. 

س نیما طن رامونیبود و در پکرده دایپ يشتریجوش ب جنب و سیگوناگون به گوش م يهاو زبان یقیمو و  افکار. دیر

سوم خارج شروع به خودنما یعادات و ر ستم و در آن زمان با  یبا وجود آنکه من آدم محتاط کرد،یم ییکم کم  ه

ـــ يعده معدود ـــوص ـــتم، ب یروابط خص و افکار و  کنندیم یچگونه زندگ گرانیکنجکاو بودم بدانم د اندازهیداش

حاد و پر فراز  طیو در شرا کردیبه ما اعمال م سبتکه پدرم ن يدیرفتن کنترل شد نیبا از ب ست؟یاحساسات آنان چ

 نظر در با …کنم  میتنظ خواســتمیکه خودم م يام را آن طوردوران جنگ، من آزاد بودم که برنامه روزانه بیو نشــ

ـــی گرفتن ـــن یبودم، هنگامکرده دایپ یخاص که به فرهنگ غرب یفتگش ـــربازان … دمیکه ش  گاهیبه پا ییکاآمری س

ـــتم جلو واهندخ آبادریام ـــتمی دلم … رمیخودم را بگ يآمد، نتوانس ـــر و دور از  کی خواس ـــب را بدون دردس ش

 ســربازان رابطه … رفتمیم رآبادیرو به صــورت ناشــناس به ام نیبگذرانم . از ا یمجلســ نیدر چن یرســم فاتیتشــر

  »…نسبتا گرم و دوستانه بود  ییکاآمری
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 با ملک فاروق  يرابطه اشرف پهلو

مورد  دیبا يو تیشخص یبود که در بازشناس ياز وجوه مشخصه اشرف پهلو یکیو فسادآلود،  یاخالق ریغ روابط

 نیا دربلوغ داشت و يسالها نیرا از نخست یاخالقریروابط غ جادیبه فساد و ا شی. اشرف خصلت گراردیتوجه قرار گ

ـــالها هرروز با  ـــتمال کاغذ یکیس مانده از رجال و  ي. در خاطرات به جاکردیمردها را عوض م يبود و مانند دس

 يهاادداشتیوجود دارد. از جمله  ياشرف پهلو یاخالق يبند و بار یبه ب یحیاشارات صر يدولتمردان دوران پهلو

 حضور داشتند. يدر دربار پهلو یو نوجوان یکودک يهااسداهللا علم و خاطرات ارتشبد فردوست که هر دو از سال

س  شرف با ملک فاروغ بد یروابط جن سال  نیا ضا پهلو هیفوز 1320صورت بود که در اواخر  سر اول محمد ر  يهم

به  زیآمقهر یشاه، تهران را ترك کرد و با حالت با یمشاجره لفظ نیکه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود، پس از اول

بگذارند،  یمنف رینتوانند بر او تأث هیفوز يانوادهخ ياعضـــا گریمادر و د نکهیا يبرا يمصـــر رفت. محمد رضـــا پهلو

 توجهیبه مصر فرستاد و او را مأمور مراقبت از همسرش کرد. اما اشرف که ب يرا همراه و ياشرف پهلو ،خواهر خود

ــر  -با ملک فاروق  يزیبرانگروابط بحث داشــت،یگام برم يو بار بندیخود، به طرف ب تیبه موقع ــاه مص و  -پادش

 ياشرف پهلو يرابطه يآن سامان شد. ماجرارد که به سرعت نقل محافل و مجالسکدربار مصر برقرار ياعضا گرید

سرعت به جرا سوا کیکرد و موجبات  دایراه پ ییو اروپا یمعروف عرب دیو ملک فاروق به  و  رانیدربار ا يبرا ییر

  خواهرش را از مصر فراخواند. ،يموجب شد محمد رضا پهلو دادیرو نیمصر را فراهم ساخت. ا

  

  ملک فاروق
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 :سدینویم نیروابطش با ملک فاروق چن ياشرف درباره 

سفر شناختم، آن پادشاه چاق و  نیکه من در ا یممتاز دربار، ملک فاروق، برادر زن برادرم بود. اما فاروق تیشخص«

ــت اندام و ولخرج ــازانینبود که بعدها مورد توجه کار یدرش بود  یقرار گرفت. او جوان یپردازان غربو طنز کاتورس

ــگل و خوش ــ کیاندام، بارخوش ــتیو بلند و ... اما س ــوع هاتن اس ــحبت  ينبود که فاروق درباره یموض آن با من ص

ـــ میکردیکه با هم گفتگو م. هر زمان کردیم که  کردیاز من م ییدهایو تمج فیو تعر نمودیبه من م یتوجه خاص

در  زیو ن لین يخود بر رو یحیتفر یکشــت يخاطر بر رو نیبود... بد - یادب شــرق یحت -فراتر از حدود ادب  یلیخ

ستان يبایکاخ ز با  خواهدیکه دوستم دارد و م گفتی. به من مکردیبرپا م یمجلل يهایمهمان هیدر اسکندر اشیتاب

 یمادرش و ضرورت عمل جراح يماریب لیبه دل 1321به مصر، در سال  ياشرف پهلو گرید سفر ...».من ازدواج کند 

خود  يهاگرفت و روز و شبا از سراش رگذشته يهايسبک سر گریبه قاهره بار د دنیپس از رس ي. واو انجام شد

  .کردیم يسپر هیقاهره و اسکندر يهاکالب تیرقص و نا يهارا در مرکز فساد، کلوپ

 

 

  يشوهران اشرف پهلو

بار به  نیازدواج کرد. نخســت یخود، ســه بار به طور رســم یاخالق يهايو بار بندیب يدر کنار همه يپهلو اشــرف

ــتور پدرش، با عل ــر قوام الملک یدس ــقوام پس ــداهللا علم ازدواج کرد. ازدواج دوم و يرازیش  کیبا  يو برادر زن اس

 بود. يبوشهر يبه نام مهد يدبا فر زیبود، و ازدواج سومش ن قیبه نام احمد شف يجوان مصر

ضا سال  ر شمس برآمد. روا 1317خان در  شرف و  شوهر دادن ا صدد  س تیدر  ست از ا نیح ستان به ا نیفردو  نیدا

کرد که پدرم ما را صـدا کرد و گفت: موقع ازدواجتان  فیمن تعر يبرا یهمان روز اشـرف با ناراحت« اسـت:  بیترت

بود و اســت انتخاب اول با او خواهد تراســت. شــمس چون خواهر بزرگشــدهشــما در نظر گرفته ياســت و دو نفر برا

انگلستان مشغول  جیرضاشاه شد در کمبر يدقوام مفتخر به داما یکه عل یدر زمان»   تو خواهد شد. بیهم نص یدوم

ص ض نیپس از ا يبود. و لیبه تح سر هیق شکده اف شاه در دان ضا شرف به دستور ر  يبه تهران آمد و پس از ازدواج با ا

آورد.  يبه تجارت رو یدر ارتش بود، اما پس از استعفا از کار نظام یسرهنگ يتا درجه يشد. و لیمشغول به تحص
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س سیازعالقمندان به انگلپدر قوام  ستهایبود و همواره در خدمت  شت. ا سیانگل يا ص نیقرار دا به  یموروث صهیخ

و حمله  1320 وریســوم شــهر عیکه پس از وقا ییگرفت، تا جاقرار سیجزو عاشــقان انگل زیو او ن دیرســ زیپســرش ن

پناه  سیقوام، همسرش اشرف و پسر خردسالش شهرام را رها کرد و به سفارت انگل یرضاشاه، عل یو سرنگون نیمتفق

  کرد. یدر آنجا زندگ یبرد و مدت

که چشمم  يبار نیاول« با قوام نداشت:  یبه زندگ یظاهرا عالقه چندان د،یگویکه اشرف در خاطرات خود م آنچنان

جم که افسر ارتش و  دونی. قرار بود که فرکردندیم يباز سیتن بود که آنان با برادرم یافتاد هنگام ندهیبه دو داماد آ

بود،  رازیسرشناس ش يهاقوام که از خانواده یبه نام عل يبا مرد ممن شود و خواهر ندهیآبود، شوهر ریپسر نخست وز

اعتراف کنم  دیبود، توجه کردم. بامن انتخاب شده يهمسر يکه برا يمن درآن روز فقط به مرد عتایازدواج کند. طب

. اما متأسفانه شمس افتمی قهیبلند باال، خوش اندام و با سل یاو را جوان یبه ازدواج نداشتم ول ياکه هر چند هنوز عالقه

مند است. چون او خواهر بود، عالقهاو انتخاب کرده يکه پدرمان برا ياز مرد شتریاظهار نظر کرد که او به نامزد من ب

قوام  یما را رســما عوض کردند. من از همان اول از عل يســبب نامزدها نیبه او دادند و به ا تقدم رابزرگتر بود، حق

ندازه نیعلتش ا دانمی. نمآمدیبدم م به ا کهیا ایجم جذاب نبود،  دونیفر يبود که او  به من تحم ن  لیچون او را 

ـــرف آنقدر از ازدواج با قوام ...»کردم  هیو گر امدمین رونیهفته تمام از اتاقم ب کی. آمدیبودند، از او بدم مکرده اش

من و شمس  يکه برا یمشترک یدر مراسم عروس ،التون به تن داشتم دیسف راهنیکه پ یدرحال «گویدیبود که م زاریب

  »تر بود...مناسب بودمدهیپوش اهیس راهنیبود، تن به ازدواج دادم. اما اگر پبر پا شده

 

 قوام یو شوهر اولش عل ياشرف پهلو
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ــت ــرف م يهايو بار بندیب يازدواج بر رو نیا ریدر رابطه با تاث فردوس ــرف با عل« : دیگویاش قوام در  یازدواج اش

ــرف عواقب وخ یزندگ ــتمیم یگذارد. البته قبل از ازدواج با عل یمیاش ــرف آمادگ دانس ــاد  يبرا يادیز یکه اش فس

ش یدارد... ازدواج با عل شد کیرف قوام در ا شد هیروح نیآورد و ا دبه وجو دیعقده  البته قوام هم » کرد... دیاو را ت

بود که  یبه منافع دنیداشت رس تیدر درجه اول اهم شینبود و آنچه که برا یاشرف ناراض یعالقگیب نیچندان از ا

از  ایو  یعالقگیب نیشــوهرم از ا« : دیگویکه اشــرف در خاطراتش م ییتا جا بود،دهیازدواج به آنها رســ نیاز قِبَل ا

ض نیکه او به هم نمودیم نیوجه ناراحت نبود. چن چیوجود نداشت، به ه یمحبت چگونهیما ه نیب نکهیا ست که  یرا ا

 »رسما شوهر دختر شاه باشد.

شاه از ا پس ضا  سال  رانیاز خروج ر شرف د 1320در  سرش نم ییدر جدا یمانع گریا اما قوام به  د،یدیخود از هم

ـــر نبود ا چیه ـــت بدهد، و به دنبال ا یعال تیموقع نیعنوان حاض ـــتریبود تا هرچه ب نیرا از دس ـــت  نیاز ا ش فرص

 .دییگرا يدو کامال به سرد نیزمان است که  روابط ا نیگفت از ا توانیکند. در واقع ماستفاده

به  یبه عمل جراح يو ازیمادرش و ن يماریب لیقوام بود به دل یهمچنان همســر عل کهیدر حال 1321در ســال  اشــرف

سفر کرد. و ساد و  شیهاو نوش بود و روز و شب شیبه دنبال ع شتریبه قاهره، ب دنیپس از رس يمصر  را در مراکز ف

 قیبه نام احمد شف یشبانه، با جوان ياز کلوپها یکیسفرها، در  نیهم انی. اشرف در جرکردیم يرقص سپر يکلوپها

ازدواج اشــرف با احمد  يبه ازدواج با او گرفت. فردوســت درباره میآشــنا شــد و پس از چند بار رفت و آمد، تصــم

پدر به  دارید يبا رفتن رضــاخان، اشــرف و شــمس هر دو از شــوهرانشــان جدا شــدند. اشــرف برا«: دیگویم قیشــف

 قیبه نام احمد شف يفرد مصر کیعاشق  در مصر داشت. او در آنجا یو پس از مراجعت توقف ترف یجنوب يقایآفر

مساله را با محمدرضا مطرح کرد و محمدرضا خواست که  ران،ی. در بازگشت به ادیشد و خواستار ازدواج با او گرد

  .ندیرا بب قیشف

ــف ــند رانیبه ا قیش ــا مالقات کرد. او را پس ــد و با محمد رض پس از مدتها  بیترت نیبه ا» و موافقت کرد. دیدعوت ش

به تهران  دشیقوام طالق گرفت و ســپس به همراه شــوهر جد یاشــرف از عل 1322ماه  يدر د ق،یرابطه با احمد شــف

 يازدواج، مجلس شورا فاتیکرد. پس از انجام تشر جرسما با او ازدوا 1322اسفند ماه  پنجموستیب خیآمد و در تار

را به  يابتدا و زیاالصــل شــناخت. شــاه ن یرانیرا ا يداد و و یرانیا تیتابع قیبه احمد شــف حهیال کی بیبا تصــو یمل

  منصوب کرد. رانیا ییمایشرکت هواپ رعاملیراه و مد ریو سپس به عنوان معاون وز ییمایعنوان مستشار هواپ
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در محافل و مجامع مختلف شـرکت  قیروزها همراه شـف نیدر ا ي. وشـناختیسـر ازپا نم امیا نیدر ا ياشـرف پهلو

صاحبه با جرا کردیم شنا یمختلف از چگونگ دیو در م شف اشییآ صاحبه با خبرنگار آلمانگفتیم قیبا احمد   ی. م

حرف زد و او را عشق  قیبا احمد شف اشییآشنا یمصاحبه از چگونگ نیهاست. او در اگونه مصاحبه نیاز ا يانمونه

 امیبودم، با شوهر فعل یو اجتماع یاسیس يهاتیالعاده در فعالکه من فوق زمانی حبوحهب در …« بزرگ خود خواند: 

شق بزرگ مرا در زندگ شک امیکه ع شف دهد،یم لیت شدم. احمد   يمصر ریمورخ و وز کیشوهرم، فرزند  قیآشنا 

ــال  ــت. در س ــر، فاروق را در قاهره  يمن برا 1943اس ــاه مص ــبورگ رفتم و در راه پادش مالقات پدر خود به ژوهانس

که فاروق به  یشــرکت نمودم. موقع یمســابقه اســب دوان يشــرط بند کیدر  »اریفراوســ«مالقات کردم و در کلوب 

قامت من در ســه ماه ا مدتو در  ســتینداشــتم که او ک یمن چندان توجه داد،یم زهیبود جاکه نفر اول شــده یکســ

ــف یبا همان قهرمان ســوار کار که کســ 1944در پانزدهم ماه مه  یرخ نداد. ول یحادثه جالب زیقاهره ن  قیجز احمد ش

کشــور را تحت نظر او قرار  ییمایهواپ ياســت و برادرم اداره یمرد ورزشــکار و قابل کی قینبود، ازدواج کردم. شــف

شف يکتاب ملکه پهلو در» .داد ست:  قیدرباره احمد  سوابق او آمده ا شرف و  سابق ا رفته  یموقع کیاشرف «شوهر 

و به  میآشـنا شـد و او را آورد به تهران و ما هم مسـاعدت کرد يمصـر یشـوفر تاکسـ کیبود به مصـر و در آنجا با 

ـــورا ـــو یرانیا تیمل شیبرا یمل يکمک مجلس ش بال داد میکرد بیتص  ییمایهواپ سیرئ یو حت میو او را پر و 

و خودش را چاق کرد ! بعدش چه کار کرد؟ بدون  دیدزد توانستیبار خودش را بست و تا م ید و حسابمملکت ش

  .امدیهم ن گریاشرف را طالق بدهد رفت مصر و د نکهیا

  

  قیو همسرش احمد شف ياشرف پهلو
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 يمسعود در برابر اشرف پهلو محمد

 کیازدواج را  نای که –همســر شــاه  نیاول»  هیفوز«برادر » ملک فاروق« يهارغم مخالفت یکه اشــرف عل یهنگام

سوا ضاحت برا ییر سلطنت يو ف صر م رانیا یدو خانواده  ستیو م  رانیازدواج کرد و او را به ا قشفی احمد با – دان

از  یکی ریبه عنوان مد» محمد مسعود « انیم نیاو دست و پا کند در ا يبرا یتا به هر نحو ممکن شغل دیآورد و کوش

 :بردیحمله م شیهایبه اشرف و قانون شکن شیپروابی قلم با – امروز مرد –در کشور  هینشر نیپر شمارگان تر

 ياز طرف وزارت راه به سمت مستشار يهمسر بانو اشرف پهلو قیاحمد شف نکهیبر ا یمبن افتیانتشار  يخبر روزید«

 .استدهیمنصوب گرد ییمایهواپ

در وزارت  يهوانورد سیاصوال سرو یاند و از کشده ییمایمستشار کدام هواپ شانیا ستیمعلوم ن نکهینظر از ا قطع

 :دیپرس دیاصوال به فرض تحقق، با است،افتهی لیراه تشک

 است ؟شده ریپذچگونه امکان یمل يمجلس شورا بیبدون تصو یاستخدام مستشار خارج – 1

اند فن داده نیکه امتحانات خود را در ا یالزم بود چرا از ممالک يمســـتشـــار یداخل ییمایهواپ يبرااگر واقعا  – 2

 ! اند؟استخدام نشده

 است؟کرده قیسمت تصد نیا يرا برا قیاحمد شف يآقا تیصالح یرسم ای یکدام مرجع علم – 3

ظار دار ما قا میانت ـــمن جواب ا ریوز يآ ـــش نیراه ض لب را برا قتیها حقپرس ـــن رانیمردم ا يمط ند.  روش مای ن

 قیاحمد شــف يکه آقا دیاســت روشــن کن خواهشــمند«:پرســدیکه م يادر پاســخ به خواننده نیمســعود همچنمحمد

که در مصــر  میاکشــف کرده رایما اخ«: ســدینویم زیآمطنز یمطلب یط »باشــد؟یم یرانیا ایاســت و  یشــخص خارج

از  قیالبد جناب احمد شف باشند،یم یرانیجاها ا ریو در سا يمصر تیمل يهستند که در مصر دارا نیذوحالت یفیطوا

 ».باشنیم لیفام نیهم

 يهینشر کیبه نقل از  یمشروبات الکل دنیمحمد مسعود مربوط به چاپ عکس سگ اشرف درحال نوش گریحمله د

سگ متعلق به شاهدخت اشرف است و  نیا« :چاپ کرد و نوشت» مرد امروز« هینشر 71بود که در شماره  يفرانسو

 »بنوشاند. نیشاهزاده خانم مزبور عادت دارد به سگ خود شامپا
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گراور عکس سگ اشرف  يبا اشرف داشت، و یکیکه روابط نزد» احمد دهقان«محمد مسعود با  داریپس از د البته

بود، موجبات خشم اشرف را درز کرده رونیکه ب» مرد امروز« هیاول يهاخهکرد، اما نس اهیو مطالب مربوط به آن را س

موسوم  ایدن يهاپالتو پوست نیگرانتر دیاشرف در راه خر يهایمحمد مسعود به ولخرج زیبعد ن يفراهم آورد. چند

ــر یپرداخت در پ »نکیم«به  ــعود در نش در  1326/  11/ 22دوهفته بعد در مورخه » مرد امروز « هیاقدامات محمد مس

سعود« شد،یدرآنجا چاپ م» مرد امروز«که  يمظاهر يبرابر چاپخانه س» محمد م شناس به قتل ر و  دیبه دست افراد نا

سبت دادند. شرف ن سعود« کردند؛ چرا که  یقاتل او را عوامل حزب توده معرف زین گرید یبرخ مردم قتل او را به ا »  م

 .رساندیبه چاپ م يتند اریمقاالت بس زین سمیمارکس يهاو آموزه يشورو ریاتحاد جماه هیعل

 :سدینویترور محمد مسعود م  يدر کتاب خاطرات خود درباره ییبقا مظفر

که در آن سطح باشد، گفت  گرید يمربوط به واال حضرت اشرف تو چه دار يبه مسعود گفتم بعد از آن سرمقاله «

 ،آرااست به خط رزم ياگفت نامه ست،یکند. بُمب اتم، گفتم : چ تهران صدا يدارم که مثل بُمب تو یمطلب کیکه 

 خدا جمعه، صبح …روزنامه بخوان  يتو ا؟ گفت که پس فردستی. گفتم موضوعش چبودکه به خسرو روزبه نوشته

  »…گفت محمد مسعود را کشتند  ست؟یاشک است. گفتم چپر شیکه چشمها دمیرا د ینیحسریخان م داهللای امرزبی

شرف در جر دیضمن تائ در ادامه بقایی سعود م انینقش ا ست « : سدینویقتل محمد م شرف با هم همد رزم آرا و ا

 »… داشت نهیبه مسعودک نسبتبودند. اشرف هم 

 

 قیاشرف با شف يرابطه  سرانجام

جدا شدند.  گریکدی، از 1335و آن دو در سال  دییگرا يزود عرق کرد و به سرد یلیخ قیتب عشق اشرف و شف اما

ــرف که روزگار ــف ياش ــق بزرگ«را  قیاحمد ش  يحرفها را فراموش کرد و او را مرد نیتمام ا خواند،یخود م» عش

 اند:نبوده گریکدی یوقت عاشق واقع چیو اعتراف کرد که آنها ه دینام انتکاریو خ وفایب

 دهد،یاو را به من م ییوفایخبر ب ياگانهیب دمید نکهیاز ا یول م،ینبود گریکدیومن هرگز عاشـــق دلخســـته  قیشـــف«

گذاشــتم، او به  انیدر م قیاتهام را با شــف نیا یکردم و وقت یکار احســاس ســرشــکســتگ نیآزرده خاطر شــدم و از ا

عاد انشیمطلب اعتراف کرد و ب قتیحق مدت نیا افتمیبود که در يآنچنان آرام و  طه  مه خواهد  زین گرید یراب ادا

 »…داشت 
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دربار  هیانیاعالم شـــد و ب یبه صـــورت رســـم 1335/  02/  11 خیدر تار قیبر طالق اشـــرف و احمد شـــفخ باالخره

شاه شاهدخت اشرف پهلو يبه قرار«شرح بود:  نیباره به ا نیدر ا یشاهن ضرت   دهند،یاطالع م يکه از دفتر واال ح

سب اجازه از پ ضرتیمبارك اعل شگاهیچند ماه قبل با ک شاهشاه ونیهما ح شرف  نیب ،ین شاهدخت ا ضرت  واالح

 يو در دفتر آقا رفتهیامام جمعه تهران مراسم طالق انجام پذ يدر محضر جناب آقا قیاحمد شف يو جناب آقا يپهلو

دختر  کیو  اریپسر به نام شهر کی قیو احمد شف يازدواج اشرف پهلو حاصل »است. دهیبه ثبت رس ياسکندرریم

 انتخاب کردند. یپدرشان را به عنوان نام خانوادگ یلیآنان نام فام يبه نام آزاده بود که هر دو

شف قیشف اریشهر سر احمد  شرف پهلو قیپ ستانیدوره دب انیپس از پا يو ا ص یر آورد و به  يرو ینظام التیبه تح

منصــوب  ییایدر يروین» هاورکرافت«واحد  یقرار گرفت و به فرمانده رانیا ییایدر يرویعنوان افســر در خدمت ن

 يشــناور موتور کی دنیبا دزد یانقالب اســالم يروزیســمت قرار داشــت و پس از پ نیدر ا 1357تا ســال  يشــد. و

ش یکیفارس، خود را به  جیدر خل رانیا ییایدر يروین ش خیاز  ضا نین ستان تقا ساند و از دولت انگل  یپناهندگ يها ر

 کیدر  1358 ماهیآورد و سرانجام در ششم د يرو یاسالم يجمهور هیخصمانه عل يهاتیدر اروپا به فعال يکرد. و

 کشته شد. رانسهمسلحانه در ف يریدرگ

کارگر نقاش  کیکاخش را داشـــت، عاشـــق  ونیدکوراســـ رییکه اشـــرف قصـــد تغ یدختر اشـــرف هم زمان آزاده

شاه، با او ازدواج کرد و پس از چ سوادیو ب ریفق یجانیآذربا سال در حالشد و با وجود مخالفت مادرش و  که  یند 

 .دیداشت، کارشان به طالق کش ياز و يفرزند

شرف سال زندگ ا شترك با  یپس از چند  شف«م ضاحت بار با او ازدواج کرد صورتی به که –»  قیاحمد   از – بودهف

ستاد کل ارتش  سیرئ» رزم آرا «آمد، به  یبه حساب م قیشف یکه هنوز همسر شرع یشد و در حال زاریخسته و ب وي

شاه شان داد ! ز يرو یشاهن شت ا رایخوش ن ست دا سته خود یچهره مقتدر در ه نیدو شق و دل خ أت حاکمه را عا

)صــاحب چند  تیخواهر صــادق هدا(»تیهدا«که رزم آرا متأهل بود و از همســرش خانم  یطی. آن هم در شــراندیبب

عاشقانه  يهاينگارپر از فساد اشرف ثبت و نامه یزندگدر کارنامه  گرید یعشق يماجرا کی بیترت نیفرزند بود. بد

  شود. اززن و مرد متأهل آغ نیا انیم

 :سدینویدر خاطرات خود راجع به فرزندان اشرف م يدربار پهلو کانیاز نزد يانصارمسعود یعلاحمد
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بعد  قیاحمد شف نیبود و ا يمصر قیبودند که ثمره ازدواج اشرف با احمد شف يخواهر و برادر اریآزاده و شهر…«

شرف در ا ییاز جدا شهر يماند و به کار بانکدار رانیا سرش  سر ن اریپرداخت. پ  یبود و فرمانده ییایدر يرویهم اف

 » … کردیم یزندگ. آزاده هم نزد مادرش ورکرافت را به عهده داشتاناوگان ه

ســـوء  يدرباره ونیهما وشیدر تهران، ضـــمن اشـــاره به مالقات با دار کایاز مأموران مســـتقر در ســـفارت آمر یکی

  :سدینویم »ونیهما«از قول  يپسر اشرف پهلو» شهرام« يهااستفاده

 يسر

 الروزا یکی: رستوران مکز مکان

 1349/  09/  28برابر با  – 1970: نوزدهم دسامبر  زمان

 .موضوع مطلعند نیاز ا رانیفقط صد نفر در ا یدالر ثروت دارند ول ونیلیم ستیگفت علم و همسرش دو ونیهما

 کینزد يزیداشتند وارد شدند و در م ياهنگام، شهرام پسر بزرگ شاهدخت اشرف با سه نفر که ظاهر شلخته نیا در

ـــتند هما ـــس ـــت تکان م يکه برا یدر حال ونیما نش از روش پول  ی: آنجا نمونه کاملکردیزمزمه م داد،یآنها دس

افزود به  ونی. پسر شاهدخت اشرف در چهل کسب و کار در تهران دست دارد. هماشودیمدهید رانیدرآوردن در ا

 ياشاره کند که برا یکلاعمال نفوذ کرده و به طور یاست که شهرام کم ی؛ کافستین يازین يگذارهیگونه سرماچیه

  .ت که تازه در شروع کار استشود و گفانداخته رونیب یبودجه چه کس نیا نیتأم

  

 اشرف پهلوي
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قبل از «: ختیگر رانیفرار کنند، از ا رانیشاه و همسرش از ا نکهیبود که قبل از ا ياز جمله افراد خاندان پهلو اشرف«

شان  يرا ترك کنند، افراد خاندان پهلو رانیشاه و شهبانو ا نکهیا و مخصوصا خواهران و برادران شاه با زن و فرزندان

 ».شدندندهپراک کایکشور را ترك گفته و در اروپا و آمر

 :دهدیگونه شرح منیسرانجام وضع اشرف و فرزندانش را ا ،يانصار

شرف« ستد به کار گرفته و آزاده تنها دخترش در  ا ست و ثروت کالنش را در کار دادو سه ا جوار او همچنان در فران

ـــهرکندیم یزندگ ـــهرام که م اری. ش ـــد، اما ش ـــت و ب یدر کار معامله و دالل ندیگویترور ش ـــتریجواهر اس به  ش

 يخواهرها و برادرها انمی از …است کرده رکزکشور متم نیآمد دارد و کار تجارتش را در ارفت و یجنوبيقایآفر

کارت اقامت دائم  ینیدر کشــور مع اتیفرار از پرداخت مال يدارند، برا یشــاه اشــرف و شــمس که ثروت حســاب

  ».رندیگینم

 

 يبوشهر يبا مهد ياشرف پهلو ازدواج

 .بود يالتجار بوشهر نیمع يو نوه ينام داشت. او فرزند رضا بوشهر يبوشهر يمهد ياشرف پهلو يبعد شوهر

شــاه قاجار  نیزار تهران را از ناصــرالدباغ الله نکهیپس از ا ياز افراد نام آشــنا بود. و زین يبوشــهر يبزرگ مهد پدر

بود  رانیصاحب امالك فراوان در نقاط مختلف ا يمطرح شد. و رانیشهرتش در سرتاسر ا يکرد، آوازه يداریخر

از رانت  يریگبا بهره يبوشــهر يتعلق داشــت. البته بعدها مهد يبه و رانیا یبانک مل هیاز ســهام اول يادیو بخش ز

گذاشت و مبالغ  ملی بانک گرو در –داشت  یفوق العاده گزاف متقی که –زار را باغ الله یاز اراض ییهادربار قسمت

 يوشهرب يالله زار بود، مهد یاراض یبرابر ارزش واقع نیچند یافتیوام در نیکرد. از آنجا که ا افتیوام در یهنگفت

 هییاجرا يو يبه اجبار برا زین یو بانک مل امدیبرن رانیا یحساب با بانک مل هیپس دادن آن و تسو شهیگاه در اند چیه

ش ض نیاز ا یصادر کرد و بخ ضا پهلو یارا فروخت و  ،يرا به افراد مختلف، از جمله بانک عمران، متعلق به محمدر

 یاراض نیاز ا گرید یکردند و بخش نگیو پارک نمایو س يتجار يهازهرا مبدل به پاساژ و مغا یاراض نیا داران،یخر

صرف کرد که ا یرا بانک مل سمتها پس از نیت شت دهق شگذ صورت متروکه و مخروبه در حا سال همچنان به   هیها 

 .خوردیتهران به چشم م يسعد ابانیخ یغرب هیالله زار حاش ابانیخ یشرق
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سال  يبوشهر يو مهد يپهلو اشرف سال  باهم سیپار يهااز رستوران یکیدر  1331در  شدند و تا  که  1335آشنا 

 يسالها مهد نیارتباط داشتند. در تمام ا گریکدیطالق گرفت و با او ازدواج کرد، آنها با  قیاشرف رسما از احمد شف

شهر شرف پهلو یدر متن زندگ يبو شت. خبر ازدواج ا ضور دا شرف ح شهر يمهد با يا سط دربار در تار يبو  خیتو

 يرسما اعالم شد. اشرف به هنگام ازدواج با مهد ق،یس از طالق گرفتن از احمد شفپ روز 18 یعنی، 1335/  02/  24

  .ساله بود 42 يبوشهر

بود، آزاد کرده شهیکه پ يبه کار اشرف نداشت و او را در رفتار و کردار يروز ازدواج، کار نیاز اول يبوشهر يمهد

  آنان بود.  ییشدن دوران زناشو یراز تداوم و طوالن نیو هم گذاشتیم

 :است نیازدواج چن نیبودن ا یاز راز طوالن»فردوست «  تیروا

را نداشت. او  دنشانیو تحمل د شدیم زاریشان بافهیاشرف از ق ،بود که پس از ازدواج نیشوهران اشرف ا یبدبخت«

 يبه نام مهد يعاشــق فرد سیبه پار یبود و ســپس از او جدا شــد و در همان زمان در مســافرت قیزن احمد شــف یمدت

پسر شد و با اصرار به  نیبود. اشرف عاشق ا يربزرگ و ثروتمند بوشهاز خانواده  يبوشهر ي. مهددیگرد يبوشهر

 زاریب يسـال از بوشـهر کیپس از  یول .با او ازدواج کنم. محمد رضـا موافقت کرد دیمحمد رضـا گفت که حتما با

 یو رســم یزرنگ بود و هر چند اســم ينباش! بوشــهر نجاهایرا ندارم و ا ختتیتحمل ر گریشــد و به او گفت که د

 سیبه پار يبوشهر ي. مهددیوضع را پسند نیکرد و اشرف ا شیبه کار او نداشت و رها يکار یشوهر اشرف بود ول

به راه انداخت و سر خود را گرم کرد. او به  یو عکاس یگرفت و چلوکباب یمهم شغل »ریا رانیا«رفت و در آنجا در 

ـــا م کردیم نهیهز يادیمختلف پول ز يهابهانه ـــه روز به تهران مگرفتیو از محمدرض و  آمدی. او در ماه دو، س

تا  دیتمه نیبا ا ي! بوشهرردو حالش به هم بخو ندیکه مبادا خانم او را بب رفتیکاخ اشرف م يباال يبه طبقه مایمستق

 »ندارد. يفرزند يباشد. اشرف از بوشهر اشیشوهر اسم زیهنوز ن کنمیانقالب شوهر اشرف ماند و تصور م

به کار اشرف  يکارچیو ه دیشیاندیم شد،یم بشیازدواج نص نیکه از رهگذر ا یتنها به منافع کالن يبوشهر يمهد

ـــت، او هر چند ماه   کیو  آمدیم رانیبه ا اشيتجار يهاو پروژه یدالل يدنبال کردن کارها يبار برا کینداش

 ئتیه سیشاه و رئ اریس ریسف يبوشهر يمهد یم. شغل رسرفتیکاخ اشرف م یراست به اتاق خود در طبقه فوقان

ــت رهیمد ــتار فروش کالن  یتیبزرگ فرامل يهایکمپان يبرا یدالل قیاز طر يبود. و رانیا يهنر يهاوالیفس که خواس

ــوالت خود به ا ــاختمان اتیعمل يو واگذار یاز رهگذر گرفتن حق دالل زیبودند و ن رانیمحص  یعمران يهاطرح یس

را در  ییمایشرکت هواپ نیچند یندگینما نی. او همچنآوردیبه دست م یکالن يبزرگ، پولها کارانبه مقاطعه رانیا
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به نام  یالتیتشــک ران،یمطلوب غرب در ا ينمایدر جهت فعال شــدن ســ يپهلو میکه رژ یبه عهده داشــت. زمان رانیا

شرکت  نی. او در اشددهیرگزآن ب استیبه ر يبوشهر يکرد، مهد سیتأس »رانیا یینمایس عیشرکت گسترش صنا«

ــابیبودجه ب ــهر اریو کتاب در اخت حس ــاده نیا يگرفت. بوش ــتپولها را با گش  نیا قیاز طر ي. وکردیم نهیهز یدس

 یها با شرکت آنتونکاروان لمیکرد، که ف يگذارهیسرما یمعروف جهان شگانیبا شرکت هنرپ لمیدر چند ف التیتشک

 است. ریناپذ انیپا یتیحکا ياشرف پهلو يها بود، اما شرح فسادهالمیگونه ف نیاز ا يانمونه نیکوئ

شومن تلو بیقر زیپرو شار،   يشبکه قیکه از طر ییهااز برنامه یکیدر  ،يپهلو میرژ اتیآخر ح يدر دهه یونیزیاف

ها که جمعا حدود کاروان لمیدر ف ینقش کوچک يفایا يپخش شد، اعتراف کرد که برا» تپش« ياماهواره ونیزیتلو

شت دق صنا 25بود، مبلغ  قهیه سترش  شرکت گ سالها پول گرفته رانیا یینمایس عیهزار دالر از  ست. او در در آن  ا

ــارکت  لمیف نیبرنامه گفت که ا نیهم ــرما یکیظاهرا با مش ــدیم هیته ییکایآمر دارانهیاز س  50و قرار بود که او  ش

صد از م سو لمیف نیا نهیرا پرداخت کند اما هز لمیف نیدر ا يگذارهیسرما زانیدر شد و ته رانیا يهمه از   هیپرداخت 

سر جهان به نما لمیف نیا نکهیو با ا انداختیم ریمدام پرداخت خود را به تأخ ییکایآمر يکننده سرتا در آمد  شیدر 

سرما سرما لمیف نیسودش را از فروش ا ییکایآمر گذارهیو  سهم خود در  ها کاروان لمیف يگذارهیگرفت، اما هرگز 

 شد.سپرده یفراموش ستانقالب به د يروزیرا پرداخت نکرد و موضوع هم با پ

 

 و همسران محمدرضا شاه  اشرف

 یعنیبود که هر دو همســر ســابق شــاه  لیدل نیو درســت به هم دانســتیاول کشــور م يخود را بانو »يپهلو اشــرف«

 يهایرا مسبب تمام بدبخت» اشرف«  ژهیو بو» تاج الملوك یعنیمادر شاه « ،»ياریاسفند ایثر«االصل و  يمصر »هیفوز«

شاهپ ،خواهر فاروق ،»هیفوز« انیم نیاند. در اکرده یخود معرف صه را بر خود تنگ د اد صر چنان عر که از  دیسابق م

 یشخص يهااش ترك کرد، اما هرگز به کشور برنگشت و کوششبا خانواده داریرا ظاهرا به قصد د رانیجان، ا میب

 تیمأمور »یدکتر قاسم غن« 1326در سال  نکهیتا ا دیبازگشت او به کشور، دو سال به طول انجام يبرا» محمدرضا «

 .دریمسأله را بر عهده بگ نیشخصا حل و فصل ا تا افتی

شت به ا»  هیفوز« زین سرانجام صورت بازگ صراحت ابراز داشت که در   دانستیم کیاو ن رای! زکشندیمرا م رانیبه 

جان سالم به در » اشرف«به نام  یاز زهر کژدم انیدربار ریخواهر ارشد شاه و سا» شمس« اش با روابط حسنه رغمیعل

ساعت«: سدینویباره م نیدر ا 1326/  07/  26مورخه  يهاادداشتیدر  »یقاسم غن«نخواهدبرد. دکتر   ذوالفقار پاشا 
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شا پدر ملکه فرونیم ده سفارت آمد. ذوالفقار پا ستدهیتلفن کرد و به  صر در ا ریکب ریسف نیکه اول ا بود و در  رانیم

س سفارت مع 1939در مارس  یعنی ،یموقع عرو ضرتیشد و در مالزمت اعل نیبه  ضرت ایو عل يپهلو ح و  هیفوز ح

 یلیدوســـت بود. شـــاه را خ رانیا اریآمد. بســـ رانی) با خانمش و پســـرش به اهی( مادر ملک فاروق و فوز ینازل کهمل

شت. خ سابقه رفاقت ممتد دا شت و با من هم  ست دا ضوع عل یلیدو ضرتایراجع به مو  نیصحبت کردم. ا هیفوز ح

 یکمسال قبل (دو بایتقر یعنیرود،  یم قدفعه حضور ملک فارو کیموفق نشد،  یتالش کرد ول یلیمرد تا به حال خ

ــر ) و خ هیبعد از آمدن فوز ــت ملکه فوز آوردیادله م یلیبه مص ملک فاروغ پس از  برگردد. رانیبه ا هیکه خوب اس

: دیگویم د،یآیم هیو فوز کندیتلفن م يبرود و فور خواهدی: من چه بکنم، خواهرم نمدیگویادله م ياســتماع همه

ـــا  ؟ذوالفقارییگویو مراجعت چه م رانیخواهر راجع به ا  ریغ ری: خدیگویم هیفوز کند،یادله خود را تکرار مپاش

را تحمل  يریو تحق نیطاقت ندارم، هر توه گریچند سال تحمل کردم، رنج بردم، ددر این  خیلیممکن است، بروم. 

ست، برگردم  گریکردم، د شا ذوالفقار …قوه ندارم و محال ا شهناز  دختدیگومی پا ضرت  را چه  رتان: آخر واال ح

او را به  يدفعه چند روز کیکرد هر شـش ماه  يکار دیمن اسـت. با يبرا بتیتنها مصـ نیا ،ی: بلدیگویم د؟یکنیم

ستند  صر بفر صه …م شا در طکندنمی قبول خال ست که محرمانه نینقل ا ی. ذوالفقار پا  صحبت اول از من قول خوا

است که در آن موقع چون من باز اصرار کردم،  نیا میبه شما بگو دیکه با ينداند و سپس گفت: ســرّ يبماند و احد

ــ هیفوز ــته نیا دیام گریخوب اگر بروم د اریگفت: بس ــرا نداش ــدم که  د،ینیکه مرا زنده بب دیباش چه؟!  یعنیمتعجب ش

 » .دبه آن خواهند چسبان یخواهندبرد و اسم ناخوش انیدارم که مرا مسموم خواهندکرد و مرا از م نیقی یگفت: بل

تار در مان هیفوز يهايواقع گرف که در برابر هرزگ یاز ز غاز شــــد  مد رضــــا« يهایآ که در » مح و خواهرانش 

 :گرددیباز م کردند،یم یرا به برادرشان معرف يهر شب دختر ،يدربار يهایهمانیم

 يبرا هیبود، فوزشــدهداده بیشــمس خواهر بزرگتر شــاه ترت یکه در کاخ اختصــاصــ یهمانیمجلس م کیدر  یشــب«

ــرف در  یســلطنت يرا که عضــو خانواده ییبایبار دختران و زنان جوان و ز نیاول نبودند، مالقات کرد. شــمس و اش

با آنان مغازله  هیرضا در مقابل چشمان فوز حمدو م کردندیبا هم رقابت م عهدیدختران و زنان جوان به ول نیا یمعرف

ممانعت  يرا ترك گفت و محمدرضا را که برا یهمانیشده به بهانه سردرد مجلس م ریو تحق یعصبان هیفوز کرد،یم

ــا تا نزداز رفتن او به دنبالش آمده ــب محمد رض ــت پس زد. آن ش ــبح روز بعد در مجلس م کیبود، با دس  یهمانیص

ص یپرداخت و هنگام یکوبیرقص و پا هو ب خواهرش ماند صا شت د یکه به کاخ اخت در اتاق  هیکه فوز دیخود بازگ

ضــمن  بود،دهیاز ســرش پر یمنظره مســت نیا دنیاش نبود و محمدرضــا که با دشــهناز هم در گهواره ســت،یخواب ن

آرامش  نکهیا ي: برابودنوشــتهآن در هیکه فوز دید زیم يبه زبان فرانســه در رو یکوچک ادداشــتیتجســس در اتاق 
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را از شاه جدا کرد، آشکارا به  اشیزندگ »هیفوز«پس از آنکه » خودم رفتم. یکنم به آپارتمان اختصاص دایپ يخاطر

شته ها،نیتوه نی: پس از ادیگویاو م شق از من ندا شتوقع مهر و ع سرش به  بیترت نیبد د،یبا ضا با هم رابطه محمدر

را فراهم آورد، اما از  یآشـت يهانهیتا به هر نحو ممکن زم دهدیم تیمأمور» اشـرف«به  هشـا نکهیتا ا د،ییگرايسـرد

کرد و  یتوجهیاشرف هم ب يبه اصرارها دانست،یم دهیتازه به دوران رس يشاه را افراد يخانواده»  هیفوز«آنجا که 

و  گردمیبه کشــورم برم د،یاوریفشــار ببه من  یلیاشــرف زبان به پاســخ گشــود و گفت: اگر خ داتیدر برابر تهد

آورد و خود را در  يبه عزلت رو »هیفوز« امیا نی. در ادیشـــو مانیخود پشـــ يهاکه از کرده کنمیبه پا م یافتضـــاح

صحبت صر مهیبه جز ند یآپارتمان خود محبوس کرد و هم  شرف به مانند پلنگ اشيم شت، اما ا خورده در زخم یندا

ــدد انتقام از فوز ــر هیص ــت با هم انجامبود. س ــت پرون « ياریهم توانس ــپوت«که به » ارنس معروف  رانیدربار ا »نیراس

رابطه دارد و هر شب با او به  »یامام«به نام  يبا مرد هی: فوزدیرا وادار سازد تا در برابر شاه بگو »هیفوز«بود، راننده شده

 .رودیم» درروس« يهاتپه

ــاه ــن ش ــ نیا دنیکه از ش ــده.بود، ورود  نیمگاعترافات خش  انیخبر در م نیبه کاخ را قدغن کرد و پخش ا »یامام«ش

پس از قهر  نکهیا »هیفوز«را ترك کند. نکته قابل تأمل در روابط شاه و  رانیبه حالت قهر ا »هیفوز« دربار باعث شد تا 

 شــد،ینرم م» محمدرضــا«با  یو ادامه زندگ رانیبه ا ازگشــتب يکه او کم کم دلش برا یطیدر شــرا »هیفوز« یطوالن

ستش م يانامه سدیمشکوك به د ست. واشرف بوده زیآم دیتهد ينامه شودیمکه گفته ر نامه  نیپس از مطالعه ا يا

به صراحت  »یقاسم غن«دکتر  يهاادداشتی. در شودیانصراف خود را دوباره اعالم کرده و خواستار طالق از شاه م

 است.نکته اشاره شده نیبه ا

سن قره به شت، در  »هیفوز« گزلو که در تهران هم با نقل از مح شتیرفت و آمد دا  1326/  08/  06مورخه  يها اددا

سم غن ست: آمده یدکتر قا صرار م«ا شرف ا ضرت ا  م،یآیبه قاهره م کردیمن چند ماه قبل که در تهران بودم واالح

 هم شــاه …ســودمند واقع شــود  شــانیا مراجعت يمن برا حیشــوم، بلکه نصــا ابیشــرف هیفوز حضــرتایحضــور عل

دو کار را خواهم کرد و  نیخارج کنم، ا رانیاگر بخواهد من اشــرف و مادرم را از ا دییبگو هفوزی به شــما: فرمودند

ساندم، گفته هیرا به فوز غامیمن پ ست شده ریکار د نیا گریبود: حاال در شاه فرمودند که به هر گفتیم گردی …ا  :

  :سدینویاز خاطرات خود م يگریدر بخش د یدکتر غن» را طالق نخواهم داد. هیزحال من فو

 رفتیرا نپذ یخود بست و کس يو در به رو ستیبه او آمد که چون خواند گر يکاغذ یآمد، ول یابتدا موقت هیفوز«

شب برادرش آمد و او را با خود برد و د صف  سه بعد از ن ساعت  ست.ط نیتا حاال هم گریوغذا نخورد.  جالب » ور ا
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 نیاذعان داشت ا زیوزارتخانه ن نیو دفتر ا بودشدهتهنوش رانیوزارت امور خارجه ا يسربرگها ينامه بر رو نیا نکهیا

که آرزو داشت دخترش »  عال  نیحس« چون  ینامه را به کسان نیاست، اما اشرف نگارش انامه از طرف اشرف بوده

سبت م رانی) ملکه ارانی(ا سناد متقن تار ی. در حالدادیشود، ن ساس ا به مرگ  دیتهد ينامه که حاو نیا یخیکه بر ا

شترك بوده »هیفوز« صل توطئه م ست، حا س«و» اشرف«ا سبوده» عال نیح ست. ک شد، اما » اشرف«که آلت دست  یا

شـــاه را با تبار در دربار، ملکه عرب يتازکهی ياشـــرف برا بیترت نیملکه شـــدن دخترش را به گور برد. بد يآرزو

 ییاست و خطا گناهیکه همسرش ب بودافتهیدر اشعرضهیکه برادر ب یدر حال کندیو ارعاب وادار به طالق م دیتهد

 .استمرتکب نشده

 :سدینویخواهر شاه م» شمس«در کتاب خاطرات خود از قول  زین »ياریاسفند ایثر« یعنیهمسر دوم شاه  نکه،یا جالب

شرف باعث جدا باالخره« شد، من با هیفوز ییا ضوع را به تو م نیا دیاز برادرم  : از خواهرم برحذر باش، او گفتمیمو

  .است يگرطلب و توطئهشخص جاه

سفند ایثر« انیم نیا در« شت رانیپس از ورود به دربار ا زین »ياریا در کتاب دوم خود  ي. وافتین هیبهتر از فوز یسرنو

 هاهیو آنگاه باز هم توص کندیاش دعوت مشمس مرا غالبا به خانه«: سدینویم افت،یانتشار  يالدیم 1991که در سال 

زن  نیکه خانه ا ياگفته ای: به ثرکندیم قیو تشو ياریهم  هرششو شود،یشروع م شیها و اعالم خطرهاو سفارش

 !(اشرف) نرود؟

ـــودیباعث م »ایثر« یینازا بیترت نیبد» زن برحذر باش؟! نیا يکه از لبخندها ياگفته ایثر به ـــرف«تا  ش و » اش

 .برسد »بایفرح د«دهند. تا نوبت به  يزن را هم از دربار فرار نیمادر شاه، ا» الملوكتاج«

ابهام  نیروشـــنگر ا زیاو ن يهامصـــاحبه یکه حت يااســـت، به گونهاز ابهام قرار گرفته يافرح به دربار در هاله ورود

چگونه  رود،یم يزاهد ریاردش یخصوص يالیاز تهران به و يمقرر افتیدر يکه برا ییدانشجو نکهی. استیبزرگ ن

 یوجاهت باینه در چهره فرح د رای! زندینشیو بر تخت ملکه م شودیم یبه شاه معرف يبارز ازیامت چینداشتن ه رغمیعل

 دهیو تولد فرح در همان شهر مُرد و فر زیپس از انتقال به تبر بای! پدرش استوار دشدیمدهید یو نه در خانواده او اصالت

ـــر و ـــ یبه خانه برادرش قطب زین یتاجر درآمد، پس از مدت کیبه ازدواج موقت  یمدت يهمس فرح  انترفت و حض

رفت، اما در  سیبه پار لیتحصــ يادامه يبرا اشییدا ،یقطب یمحمد عل نهیقرار گرفت، و فرح با هز اشییبرعهده دا

 .کرد يخود اعالم نامزد ياز سر گروهها یکیبا  ی. حتوستیپ یستیمارکس يهاگروهبه  لیتحص يآنجا به جا
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در کاخ گلســتان با شــاه ازدواج کرد و در  یمراســم با شــکوه یفرح ط 1338/  09/  29در روز دوشــنبه  بیترت نیبد

و » فرح«کرد. اگر چه  مهیحضـــور خود را در دربار ب» رضـــا«به نام  يآوردن پســـر ایبا به دن 1339/  08/  09مورخه 

ـــرف« را انکار کرد که  تیواقع نیا توانیاند، اما نمکرده ادی گریکدیظاهرا در کتاب خاطرات خود با احترام از » اش

شرف« سان» ا ضر نبود، جا یبه آ س کیبرتر خود را به  گاهیحا شا ده،یزن تازه از گرد راه ر سپارد و   لیدل نیبه هم دیب

ــداهللا علم«. نمودیبا او رفتار م ضیدار و مرکج يابه گونه» فرح «بود که  ــکالت م» اس ــرف را  انیمش  نیچنفرح و اش

شد  «ست:  اکرده تیروا شهد  ست شهبانو تهران، به پروازمان در …شهبانو وارد م  کیو مدت  ندببی تنها مرا خوا

شت، گله …او  يخانواده يهاتیشاه و فعال ياز رفتار خواهرها م،یساعت با هم حرف زد صا جرأت  منتهی دا شخ

 یالسلطنه معرف بیبا عنوان نا یاساس نقانو رییکه شاه، همسرش را با تغ یمسأله را با شاه مطرح کند. زمان نیا کندینم

 يبود و از سوآورده ایشاه به دن يسو چهار فرزند برا کیتر شد؛ چرا که او از فرح در دربار مستحکم تیکرد، موقع

سته گرید شوهرش  يبود با هر ترفندتوان سألهابدیراه » تاج الملوك«با قلب مادر سران پ کی چیکه ه يا. م  نیشیاز هم

ضا« ست ن یقیراه توف نیدر ا» محمدر شرف«زمان بود که  نی. در ابودنداوردهیبه د س دیکه با افتیدر» ا ستیبا فرح   ا

ــتیهمز ــالمت ریغ یس ــا کیکه از  بیترت نیرا دنبال کند. بد زیآممس ــو فرح اعض کالن  تیریباند خود را در مد يس

دو سلطان به اجبار در  بیترت نی. بدبپردازد تیدر قلمرو خود به فعال زین» اشرف« گرید يکشور حاکم سازد و از سو

  .دندیگنج یمیاقل

  

 کایآمر وركیویدر ن يمجلل اشرف پهلو يخانه یداخل ونیدکوراس

چهارم آبان  ،يدربار پهلو رگذاریتأث يهااز چهره یکیبه عنوان  ،يمحمدرضاشاه پهلو يخواهر دوقلو ،يپهلو اشرف

 دنیزهرا اســت که پس از به ســلطنت رســ يو یآمد. نام اصــل ای، پنج ســاعت پس از محمدرضــا در تهران به دن1298

بود که پس از  يمهاجر ینظام يهاخانوادهپدرش، رضـاشـاه، به اشـرف الملوك ملقب شـد. مادرش تاج الملوك از 

شو س یکیانقالب بل شرف داراآمده رانیبه ا جانیاز آذربا هیرو  یتن بود، خواهر برادرهايده خواهر و برادر يبودند. ا

(همدم السلطنه، فاطمه، غالمرضا، عبدالرضا، احمدرضا، محمودرضا،  ی) و ناتنرضایعل ،ي(شمس، محمدرضا شاه پهلو

 يدر شــهر مونت کارلو، منطقه 1394 يدر هفدهم د يبود. اشــرف پهلو هرضــاشــا گری) از ســه همســر ددرضــایحم

 موناکو درگذشت. نینششاهزاده
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ــرف پهلو بعد ــت اش ــار خبر درگذش ــا ياز انتش ــاو یمختلف خارج يهاتیوب س  يدالر ونیلیم 49از خانه  يریتص

خانه  یرونیو ب یداخل ياز فضارا  ریتصاو نیرا منتشر کردند که کاملتر وركیوین يهااز محله یکیدر  ياشرف پهلو

  .دادیخواهر شاه نشان م

  

  

  کایدر آمر يمجلل اشرف پهلو يخانه
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شرف پهلو سط فرد يخانه ا سن جیبه نام الدر يتو ست شده یطراح دریا سرپر ست که اقامتگاه  و خواهر دو  CBSا

ده اتاق خواب دارد و متراژ آن حدودا  یباشکوه، هشت طبقه است، حدود هشت ال يخانه نیاست. ا رانیشاه ا يقلو

 سیو ب هی. پاکندیجلوه م رینظیدر نگاه اول، ب کهسه طاق نما است  يدارا بایعمارت ز نی. اباشدیمتر مربع م 10500

 است.شدهپوشانده دیسف يهاکاخ با سنگ آهک، آجر قرمز و پنجره نیا ينما

 ایاست که اطراف آن سنگ آهک جرج یبه رنگ ماهگون زین آن ییآهن است. در جلو لیر يکاخ دارا نیا يورود

اتاق  کیکاخ شامل  نیداخل ا ي. اتاقهاباشدیم چیآن مارپ يهاچهار طبقه است که پله زیدارد. داخل ساختمان آن ن

  .باشدیم یو چند عدد اتاق با پنل چوب ینیتزئ يآشپزخانه کی ت،یبالکن ژول کیبا  یمخصوص مهمان ينهارخور

شرق است.  اچهیدر يویآسانسور، دو عدد تراس، و دو بالکن با و کی ،یچوب يهانهیساختمان، شوم گرید يهایژگیو

سقف  نیکل کف ا ست، ارتفاع  سنگ و مرمر ا ست و به تعداد کاف 3/3خانه از چوب،  کاخ  نیدارد. ا يانبار یمتر ا

 ،ياشرف پهلو ،یبیصل يو شرکت کننده جنگها یمالسکر و بعد هم حا يآلبرت، مار ستیالنتروپیاز جمله ف يافراد

  شد. يداریدالر خر ونیلیم 6/2 متیبا ق 2002کاخ در سال  نیاست. اداده يرا در خود جا رانیشاه ا يخواهر دوقلو

  

 

  کایدر آمر ياشرف پهلو يخانه
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 يمرگ اشرف پهلو

شرف ش 1394ماه  يد 17در  يپهلو ا شاهزادهدر منطقه مونت يدیخور شکارلو واقع در  کهولت  لیموناکو به دل نین

 است:خبر نوشته نیبا اعالم ا سبوكیخود در ف یدر صفحه رسم يدرگذشت. رضا پهلو یعیسن و به مرگ طب

تا  یاز دوران کودک ياریمتأثر و متألم شدم. خاطرات بس اریبس يشاهدخت اشرف پهلو زمیعز يدرگذشت عمه از«

 دییتأ یسیبیدربار شاه در گفتگو با ب فاتیسابق تشر ریخسرو اکمل مد» است.مانده ادگاریبه  میبرا شانیبه امروز از ا

ـــرف پهلو ـــنبه به وقت محل يکرد که اش ـــت. او از ب یعیطب لیبه دال یبعد از ظهر پنجش رنج  مریآلزا يماریدرگذش

او  نیدر گورستان موناکو برگزار شد. در مراسم تدف 1394 يد 24شنبه روز پنج ،ياشرف پهلو نی. مراسم تدفبردیم

ضا ضا پهلو ،يهمچون فرح پهلو ياز خاندان پهلو ییاع ضا پهلو یجهانبان ژهیو من يغالمر سر غالمر شرکت ي(هم  (

  داشتند.
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 قیشف اریشهر

بود.  رانیا یارتش شاهنشاه ییایدر يروین) افسر ارشد سیپار 1358آذر  16 -قاهره  1323اسفند  24( قیشف اریشهر

 يبه ضــرب گلوله فرســتادگان جمهور 1358و نوه رضــاشــاه بود. او در آذر  قیو احمد شــف يفرزند اشــرف پهلو يو

 ترور شد.  سیدر پار یاسالم

شرف پهلو اریشهر صل ازدواج ا شف رانیشاهدخت ا يحا ص يبود. و قیو احمد  سه راز التیتح  يخود را در مدر

ناوبان  يافتخار گرفت. با درجه ریدارتموث شمش ییایدر يروین يدر دانشکده لیتهران به انجام رساند. هنگام تحص

ـــر مخابرات ناو با یدوم ـــهر خدمت نظام ندریبه عنوان افس آغاز کرد. از  رانیا ییایدر يرویرا در ن ودخ یدر خرمش

شرف پهلو يکه و یآنجائ شاه پهلو يو خواهرزاده يفرزند ا ضا نامش به کار  يبود لقب واالگهر در ابتدا يمحمدر

  .شدیمگرفته

  

  قیشف اریشهر
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ـــهر ـــف اریش  یطرفیهفته پس از انقالب و اعالم ب کیو  1357بهمن  30در روز  رانیانقالب در ا يروزیپس از پ قیش

 ي. ووستیمتحده شد و سپس در فرانسه به همسر و دو فرزندش پ االتیا یرا ترك کرد. او نخست راه رانیارتش، ا

سالم يجمهور هیجنبش مقاومت عل جادیدر حال ا سیدر پار زمان با آن در را بنا نهاد. هم» آزاد رانیا«بود و گروه  یا

همراه با  را يبود و وداده بیترت یابیغ یدادگاه يو يوقت، برا یدادگاه انقالب اســالم سیرئ یصــادق خلخال رانیا

 با قیشف اریبود. شهرمتهم و محکوم به اعدام کرده »االرضیافساد ف«به  یچند از فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاه یتن

صد انجام کودتا رانیکه در ارتش ا ينفوذ شت ق شاه پهلو يبرا ییدا ضا  شت که  رانیبه ا يبازگرداندن محمدر را دا

در  يهنگام خروج از اقامتگاه مادرش اشرف پهلو 1358روز جمعه شانزدهم آذرماه سال  زدهیدر ساعت س تیدر نها

سر و سیپار شت گردن و  شناس که به پ سلح نا ضرب دو گلوله افراد م س يبه  صابت کردند در  سالگ یا  یو پنج 

 است.قتل بوده نیاز فرستادگانش مسبب ا یکیاعالم کرد  یشد. صادق خلخالکشته

سال  قیشف اریشهر شف میبا مر 1346در  صاحب دو فرزند به مریم و  قیاقبال، دختر منوچهر اقبال، ازدواج کرد.  اقبال 

  نادر و دارا شدند. يهانام

  

  به همراه همسر و دو فرزندش قیشف اریشهر
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ــتق" ــو ت "یتهرانیمیمس ــهر 1358آذر  16بود که روز  یمیعض ــف اریش ــرف پهلو ق،یش را هنگام خروج از  يفرزند اش

سر و سیمادرش در پار يخانه شت گردن و  ضرب دو گلوله که به پ س يبه  ساندند. غالمح صابت کرد، به قتل ر  نیا

و  ییکرد. مراحل شـناسـا يرا باز یصـلنقش فعال و ا قیشـف اریترور شـهر يدر مراحل طرح و اجرا یتهرانیمیمسـتق

 يدر خارج از کشور که پس از انقالب به زائده یانجمن اسالم يبه مدد اعضا سیدر پار قیشف اریرفت و آمد شهر

ـــده میرژ ـــتبدل ش  نیا ياجرا يداخل و خارج برا نیب یو ارتباط یاطالعات ،یمال ،کیبود، انجام گرفت و امور لجس

ستق سط م ش 1358آذر  17مورخ  هانیک روزنامه شد. یسازمانده یتهرانیمیطرح تو  يبه نقل از خبرگزار یدر گزار

شهر سه در مورد قتل  شت برا ینیشاهد ع کی« :سدینویم قیشف اریفران ضور دا  کیقاتل را  سیپل يکه در محل ح

ص 30تا  25جوان  شف فیساله تو شت. او چند قدم به دنبال  سوارها به تن دا حرکت کرد و  قیکرد که ژاکت موتور

شت گردن او نزد ریسپس هفت ت شل کیرا به پ شد. پل کیکرده و  سوار بر موتور خود از محل دور  سپس   سیکرد. 

در ادامه و به نقل از  هانیک يروزنامه» کرده بود. دایرا در محل پ يمتریلیم 9 بریبا کال ریهفت ت کی شــنگدو پوکه ف

سه م يخبرگزار س سدینویفران شنا شخص نا ساعت بعد از ماجرا  سئول یتماس تلفن کیدر  یکه چند  ترور را  تیم

ما و  مانیحذف شود. او دشمن ا مانبخشیزادآ يهاتیدر چارچوب فعال قیالزم بود شف«: دیگویو م ردیگیبعهده م

با شعار زنده  ي. ومیو ما او را کشت کردیکمک م یالمللنیب سمیونیاو به صه«افزود:  نیاو همچن» دشمن مردم ما بود.

را به عنوان رهبر  یصــادق خلخال هیگزارش متن اعالم نیدر هم هانیک يروزنامه »داد. انیبه ســخنانش پا ینیباد خم

 انیبدست رزمندگان فدائ« قیشف اریکه حکم اعدام شهر کندیاعالم م هیانیب نیدر ا یاسالم منتشر کرد. خلخال انیفدائ

شتباه شهر هاستیبه مرحله اجرا درآمد. ترور» اسالم  کشتند. اینيشهرام پهلو اشیاتنبرادر ن يرا به جا قیشف اریبه ا

که در حال آماده کردن  یدر هتل کوئینز گاردن لندن براثر انفجار بمب یسالگ 44بعدها در سن  یمیمستق نیغالمحس

 هردو مجروح شدند. يبود کشته شد، دو نفر همراه و

 

 یتهران یمیمستق نیغالمحس
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شهر یستیترور ،یاهللا برقع عبد ساند کرد يراندازیت قیشف اریبود که به  بعدها در  یبرقع ،و او را با دو گلوله به قتل ر

  کشته شد. ن،یفتح المب اتیو عراق در عمل رانیجنگ ا

  

 

 

  یعبداهللا برقع
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 یبهبهان تیعنا

 است. یبهبهان تیکه اموالش مصادره شد عنا ینانیو کار آفر عیصاحبان صنا گرید از

ـــال  شیپ یاتاق بازرگان سیرئ نیآخر ـــ ایدر اهواز به دن 1306از انقالب بود. در س ـــطه را در  التیآمد. تحص متوس

و  يکشاورز آالتنیماش یمهندس گانیشیرفت و در دانشگاه م کایبه آمر پلمیپس از اخذ د د،یالبرز گذران رستانیدب

پدرش مشغول به کار شد. او  یصنعت يدر واحدها ران،یپس از بازگشت به ا يخواند. و کیمکان یمهندس لندیدر مر

شرکت مذکور  رهیمداتیداشت و مدت هجده سال عضو ه یینقش بسزا رانیجنرال در ا یشرکت صنعت سیدر تاس

شهر تهران و همچن سیرئ بینا زین یبود. او مدت ضو ه نیانجمن  ست. بهبهانتهران بوده یاتاق بازرگان سهیرئاتیع  یا

ــال  ــ تیالفع 1345از س ــیس ــوخود را ب یاس ــتیب يهاآغاز کرد و در دوره نینو رانیدر حزب ا تیا عض ــوموس و  س

شورا یندگیبه نما وچهارمستیب سال  نی. او همچنافتیراه  یمل ياز مردم تهران به مجلس   يروزیتا زمان پ 1353از 

  .در کانادا درگذشت 1389سال  درماند و  رانیدر ا 1361دار بود. او تا سال را عهده رانیاتاق ا استیانقالب ر

  

 

  یبهبهان تیعنا
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 يرویپ اصغریعل

صغریعل صه يرویپ ا شکار عر ضو ت 1328-1329 يهاسال یتجارت بود. او ط يورز در  رانیا یدانیدو وم یمل میع

 رانیشرکت ا ریصاحب و مد يرویشد. پ رانیا کیالمپ یمل يتهیکل کم ریدب 1354بود و در سال  ینکیهلس کیالمپ

 نیدر آن سهامدار بود، ا يشهرام پهلو هزادهداشت و شا تیفعال میبود، شرکت مذکور در تجارت سولفات بار میبار

  مصادره شد. يبه خاندان پهلو یشرکت بعد از انقالب به علت وابستگ

  

 

  از ابتدا تا امروز یاتاق بازرگان يرؤسا
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 یتهرانسادات نیالدرکن

ـــده از جورابنمانخ ياخاطره ـــتاره يهاش ـــان در بازار س کرج که هنوز نام -متروکه در جاده تهران ياکارخانه اینش

ـــتارال« يتجار ـــانیرا بر پ »تیاس ـــت که از  ییادگارهایهمه  نها،یدارد. ا یش ـــادات نیالدرکن«اس  يبر جا »یتهرانس

ست. رکنمانده سال » یتهرانسادات جاللدیس«فرزند  ن،یالدا شد. او نوجوان 1310در  ساله بود که راه  16 یمتولد 

ـــردرآورد. رکن گونهنیگرفت و ا شیتجارت را در پ ـــادات نیالدبود که در بدو راه از حجره پدر س در  یتهرانس

صاد خواند و مقطع دکترا شگاه تهران، اقت صاد تیریمد يدان شت. او البته از  نیرا در هم ياقت سر گذا شت  شگاه پ دان

داشـــت.  اســـتیهم به عرصـــه ســـ ینگاهمین »یخانیعال ینقیعل« يدر مقام معاون اقتصـــاد زین 1347تا  1341 لســـا

  کرد. سیرا تاس »تیاستارال«و  »کویپارس تر« يهاو شرکت وستیاما سرانجام به صنعت پ یتهرانسادات

  

 

  اقتصاد ریوز یخانیعال ینقیچپ، عل سمت یسمت راست، رکن الدین سادات تهران
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و اســتاد دانشــگاه (قبل از انقالب ) اســت. او فرزند جالل ســادات  نیکارآفر ،یرانیتاجر ا یتهرانســادات نیالدرکن

ـــت و از طر یرانیتاجر موفق ا ،یتهران ـــبازار را آموخته يهاو بم ریکار با پدر، تمام ز قیاس در  لیبود. پس از تحص

ـــگاه کلمب ـــت و پس از فعال رانیبه ا ایدانش  يهاتیفعال گریبه عنوان تعهد به دولت، در کنار د یدولت يهاتیبازگش

ـــرکت ـــتارال«و  »کویپارس تر« يهاخانواده در ش ـــت به موفق ،»تیاس ـــنا يادیز يهاتیتوانس ـــاج عیدر ص و  ینس

 انیدر جر نکهیتا ا افتیادامه  رانیدر ا 1357تا سال  یتهرانسادات يخانواده ياقتصاد يهاتیبرسد. فعال یبافجوراب

سرما 52انقالب، اموال آنها به همراه  يابتدا يهامصادره شان  يبرا ادیمصادره شد. پس از تالش ز گرید هیصاحب  ن

صادره لیدلیدادن ب صادره به نفع بن رانیا ریناگز يها، وبودن م شرکت موفق  ادیرا ترك کرد. پس از م ضعفان،  ست م

تومان  ونیلیم 20از  شیآن به علت سوءاستفاده ب رعاملیمد ز،ین 1367شد. در سال  ياریدچار مشکالت بس تیاستارال

رو به زوال نهادند و  زین یســـادات تهران يهاکارخانه تاًیکرد و نها دایادامه پ ریمســـ نیکرد. ابه خارج از کشـــور فرار

  و متروك شدند. لیتعط

ـــاگردان ممتاز آن بود.  يفرزند خانواده بود و نیتردرس خوان نیالدرکن ـــگاه از ش ـــه و دانش در اکثر دوران مدرس

دوران با پدرش در  نیگذارند. در هم) 1332تا  1328 يها(در سال یاقتصاد را از دانشگاه تهران با نمرات عال سانسیل

 سســانیلمدرك فوق افتیبرود. پس از در کایمشــارکت داشــت و توانســت با گرفتن بورس به آمر ياقتصــاد تیفعال

MBA شگاه ن صفارغ وركیویو دکترا از دان شگاه ن زین یشد، مدت لیالتح شش  سیتدر وركیویدر دان کرد. پس از 

سال  سپس او به علت تعهد 1338سال در  شت.  شور بازگ س يبه ک شت در دب هیکه به دولت به عنوان بور  يرخانهیدا

 ینقیدر دوران عل) 1347تا  1342اقتصــاد ( ریمشــاور به کار پرداخت. او به عنوان معاون وز ســمتاقتصــاد با  يشــورا

شد. نقش و یخانیعال سه يانتخاب  شورو یموافقتنامه بازرگان لیدر ت صادرات  یشرق يو اروپا يبا  سعه  به منظور تو

سکاال از راه تیو اجازه ترانز یصنعت يکاالها  جادیکمک به ا نیو بالعکس، همچن اجلفبه  يشورو ریآهن اروپا از م

بود. دولت به  تشیدر دوران مسوول يو يهاتیاز فعال یبخش یبخش خصوص يبا همکار یدولت یرانیخط کشت کی

در هفدهم مرداد  شـرفتیو پ یشـان نشـان درجه دو آبادانبه علت خدمات گر،ینفر د 17و  یسـادات تهران نیالدرکن

 اعطا نمود. 1347

خانواده مشارکت و در دانشگاه تهران به عنوان استاد  ياقتصاد يهاتیدر فعال 1357تا آخر  1347از سال  نیالدرکن

شت. و سیبه تدر شتغال دا سترش فعال ينقش مؤثر يا سال آخر فعال یخانوادگ یصنعت تیدر گ  فایا شانتیدر ده 

با حاج برخوردار،  نیکارتن البرز در قزو ارخانهدر ک یخانوادگ يهادر شـــرکت يگذارهیعالوه بر ســـرما يکرد. و

 بود. کیشر 1352صالح در سال  ریو ام هیقاسم
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به فروش برســاند.  زین سیبود محصــوالت خودش را در پارتوانســته یتهرانســادات یخانوادگ تیریبا مد تیاســتارال

انقالب،  يابتدا يهامصــادره انیکرد. اما جر دایادامه پ 1357تا آخر  یتهرانســادات يخانواده یخانوادگ يهاتیفعال

 یتیمصــادره شــد. بنا به روا گرید هیســرماصــاحب 52به همراه  ،یتهرانســادات يخانواده يهااموال، منازل و کارخانه

 ادیبود شــامل حکم مصــادره شــد. پس از مصــادره به نفع بن یکه در مکان مقدســ زیآنها ن یخانوادگ يمقبره یحت

از توان خود را از دست داد.  یشد و بخش مهم يادیز ياریدچار مشکالت بس ت،یرالمستضعفان، شرکت موفق استا

 نی. براشـدداده يغفار يبه هاد تیاسـتارال يکارخانه تیریمد ینیاهللا خم، براسـاس فرمان روح60 يدهه طدر اواسـ

شده صادره  سهام م صد  ساس، چهل در ستارال يا طور بالعوض به يالهاد ادیبن یعنینظر او،  ریز ادیبه بن تیشرکت ا

شد. پس از مدت صد د 60 یواگذار  سه ا زیسهام ن گریدر س سط مؤ صنا يلهادتو سازمان  . دیگرد يداریخر یمل عیاز 

ــده رکن يخانه ــادره ش ــادات نیالدمص ــد. وال یتیوال اکبریبه عل زین یتهرانس : دیگویمورد م نیدر ا یتیواگذار ش

 رد یابیارز نیتومان. البته ا ونیلیم 51کردند  یابیرا ارز دیشــه ادیبن يتومان و خانه ونیلیم 36کردند  یابیخانه را ارز«

هزار تومان پرداخت  700 یماه دیبا ی. مدت طوالنمیدادیسر م دیتومان ما با ونیلیم 15است. انجام شده 71–70سال 

 اجیاحت هینیحس نیا دمیکه د راًی. اخمیکرد هینیخانه را حس نیمتر از ا 224متر بود. 1000 میکه گرفت يا. خانهمیکردیم

عه دارد،  ـــ نده يمتر برا 600متر  1000. پس، از میرا هم وقف کرد گرشیمتر د 200به توس ما  یکروب» اســـت.ما 

ــدینویم ــه ادیملک خود را به بن یتیوال يکه آقا س ــد  یآن ملک يجاداد و به دیش ــت. قرار ش ــعدآباد را خواس در س

صــورت اقســاط ندارم و قرار شــد که به یآن را پرداخت کند. اما پس از معامله گفت من پول کاف متیالتفاوت قمابه

 کی« یتیوال اکبریعل ،ياخامنه یعل يو رهبر ینیخم اهللاوحپس از درگذشـــت ر نکهیپول را پرداخت کنند. تا ا نیا

ساب م يآن پول را با رهبر هیروز آمدند و به من گفتند که من بق پول را به ما ندادند و  یباق یتیوال يا آقالذ کنمیح

  ».کنمیحل م يرا با رهبر هیقض رومیاظهار کردند که خودم م
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 یتهران نیالدجالل دیس

ـــ ـــته –تهران  1275مرداد  15(زاده  نیالدجالل دیس ـــناس، رسیپار 1366مرداد  10 درگذش ـــی) اخترش و  دانیاض

ستمداریس سناتور و تول ریبود. او چند بار وز يدر دوران پهلو یرانیا ا ضو تیو  ستان قدس ر ستانه يآ  يشد و در آ

سال  رانیانقالب ا ستیبه ر 1357در  ستع يشورا ا شد. ا صوب  شرط مالقات با روح يفاسلطنت من اهللا او به عنوان 

 بود. رانیدر ا یبه نظام پادشاه یمهم يدر نوفل لوشاتو ضربه ینیخم

سالمخیش یعل دیس پدرش ش ینیاز علما و رجال د يمرنداال سالمخیشهر مرند بود که لقب  شاه  نیرا از مظفرالد اال

 یمعروف به قاضــ عیرب دینام داشــت (ســ یاالســالم خیشــ القضــاتیقاضــ عیرب دیبود و پدر بزرگش ســقاجار گرفته

در  تیترب يدر مدرسـه یجالل مدت دی). سـتاسـ يقمر 1286 خیشـهر مرند به تار یخی) تاریحمام (قاضـ يسـازنده

  مشغول شد.  ینیعلوم د لیسپهساالر به تحص يتهران درس خواند، سپس در مدرسه

ص شماره گاهنامه او از نخست يبه نجوم رو ینید یمقدمات التیپس از تح شار چند  ضه دانش  يهاگام نیآورد. انت عر

ـــ ـــناس ـــت. رانیبه عموم در ا یاخترش ـــل و پار 1313در  يو اس ـــفر کرد و در بروکس  سیاز طرف دولت به اروپا س

ص شته نجوم تکم التیتح سل به تدر یکرد و مدت لیخود را در ر س سیدر بروک دوران با  نیدر ا دجاللیپرداخت. 

ـــاحب فرزند یازدواج کرد ول ییاروپا يدختر ـــ ياز او ص ـــد. س ـــال  یتهران نیالددجاللینش  انیدر جر 1307در س

  شد.  یزندان یمدرس همراه او بود و مدتحسن  دیس يریدستگ

پســت و تلگراف و  ریمشــاور بود، ســپس وز ریوز ،محمد ســاعد نهیدر کاب 1328احمد قوام و در  نهیدر کاب 1326در 

شک شد و با ت صور یعل نهیکاب لیتلفن   هیالتولبینا 1330سمت را حفظ کرد. در خرداد  نیهم 1329 نیدر فرورد ،من

ـــ ـــتان قدس رض ـــد. در بهمن  يوآس ـــاب 1337و از مهر ماه  کیدر بلژ رانیمختار ا ریوز 1332ش ـــناتور انتص در  یس

 شد. جانیآذربا

قانون در ســالن  نیا هیعل یبود و پس از ســخنران يدر دوران محمدرضــا شــاه پهلو یاز مخالفان اصــالحات ارضــ يو

، به 1342خرداد  عیاستعفا کرد. در وقا يآستان قدس رضو تیتول ابتیخراسان و ن يخراسان، از استاندار يکشاورز

ستا یاقدامات ،ینیاهللا خمبا روح یکیلحاظ نزد ست به ينجات و يدر را سنا با نخ شاه،  یانتخاب رانیوزعمل آورد. در 

 نیالدجاللدی. سدادیکبود م يدولت رأ حیبه مخالفت برخاست و غالباً به لوا دایهو رعباسیمنصور و ام یحسنعل یعنی
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) که بعداً به صــورت قانون ونیتوالســی(کاپ ییکایمســتشــاران آمر تیمصــون يحهیبود که به ال يتنها ســناتور یتهران

 مخالف داد. يرأ درآمد،

اقامتگاه  زهیلواقع در شانزه اشیدر منزل مسکون یشمس 1366در سال  یسالگ 91سرانجام در سن  یتهران دجاللیس

در  یتهران نیالدجالل دینبود. جسد س اتیح دینداشت و همسرش در ق يدر زمان فوتش فرزند يوارن فوت کرد. و

در حرم امام رضــا حد  اشیخانوادگ يمنتقل و در مهر همان ســال در کنار مقبره رانیماه) به ا وریشــهر( 1370ســال 

  به خاك سپرده شد. ادهیفاصل رواق دارالحفاظ و رواق دارالس

  

  

  

 

 

  یجالل سادات تهران دیس
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 »تیاستارال«مالک کارخانه جوراب  یجالل سادات تهران دیس ياموال مصادره شدهسرنوشت 

سبب ورود  تشیبود که در دوران مسئول نیا یکیشد،  یتهرانسادات ياموال خانواده يکه باعث مصادره یاتهامات از

شـــده و ارز را از کشـــور خارج  انیالجورد يخانواده زیخود و ن يبه نفع خانواده يمواد خام به صـــورت انحصـــار

ـــت. همچنکرده ـــارکتبه خاطر  نیاس ـــادان مش ـــرکت ش کدام از  چیقرار گرفت. در مجموع ه مپور مورد اتهادر ش

ــادات یاتهامات ــد خ یتهرانکه متوجه خانواده س ــادره ن یلیش ــفاف نبود و در احکام ص ــورت کل زیش  ایانجام و  یبص

است، بوده ییاقتصاد و دارا ریمعاون وز ،يپهلو  میاو گفتند که پسرت در رژ بهاحتمال فساد مورد اشاره قرار گرفت. 

انحصار به نفع  جادیو ا يدر فساد اقتصاد ادیبه احتمال ز ینشده، ول دایسوء استفاده او پ زانیاز م یقیفعال مستندات دق

 داینقش داشته است. عجالتا اموال خودت و پسرت مصادره است تا بعدا اسنادش را پ اش،یصنعت يخانواده و شرکا

سالمانقالب  يروزیبود که شش ماه بعد از پ ییرا یمضمون کل نی! امیکن سادات تهران دیس هیعل یا از تجار  یجالل 

 ،یمســـکون يهااو، اعم از خانه يهاییاموال و دارا هیصـــادر شـــد و به موجب آن کل یرانیو صـــنعتگران باســـابقه ا

ستغالت، کارخانهشرکت شهور  ژهیها و بوها، م ستارال«و  »کویپارس تر« برند م  تیقرن فعال مین یکه ط »تیجوراب ا

  شد.از او گرفته ز،ین یحق دفن اموات در گورستان خانوادگ یشبه مصادره شد. حت کی د،بوفراهم شده

 

    تبلیغ جوراب استارالیت
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از آنان  ياریبس يکرد، برا تیبزرگ را خلع مالک عینفر از صاحبان صنا 53که  1358 ریت 24ها مصوب مصادره قانون

داشتند و  یمذهب ای یروحان یخانوادگ ينهیشیکه پ یتهرانو سادات یمثل خسروشاه یکسان يآور بود اما براشوك

سالم کردندیگمان م ستقرار حکومت ا صو ،رفتار با آنها ،یبا ا شد، ت شته بهتر خواهد قانون،  نیا يو اجرا بیاز گذ

سادات ریمنتظره و غ ریغ ها نبود قانون مصادره نینخست ياز بندها کی چیمشمول ه یتهرانقابل هضم بود. البته اموال 

 حال، باز هم مصادره شد. نیاما با ا

سک د يو مباد یمذهب ،یتهرانسادات يخانواده س ینیآداب و منا س ن،یالداءیض دیبود.   يدارا یتهران دجاللیپدر 

س زیکرامات ن ینوع یمدع یو حت انهیصوف يهانگرش شت که اگر در حق ک شهرت دا دعا کند، گره از کارِ  یبود؛ 

شوده سالمشودیمگرفتاران گ و صاحبان کرامات،  ونیاز مذهب يگرید فیط يسو زا يااما گره ی. باشروع انقالب ا

 نبود. شیقابل گشا ییوِرد و دعا چیبود که با هدر کار خانواده و فرزندان او افتاده

ـــ  ـــاب م کوکارانیو ن نیریخ ن،ینیاز متد یکی زیجالل که خود ن دیس ـــادره اموال،  آمد،یوقت به حس بعد از مص

ـــت يادیز يهاتالش ـــاژ نیکم چندکرد تا ثابت کند که دس  ژهیو بو یجوراب باق ي، کارگاههامغازه، چند پاس

صادره »کویتر دیکارخانه تول« شمول م ست، متعلق بها قرار گرفتهکه در  سال  ها ست که  یاز زمان شیو پ  42قبل از  ا

 بود.شده ی) وارد شغل دولتنیپسرش(رکن الد

شهاد چند تن از روحان یحت او ست ستخط و ا به دادگاه  ارائه کرد که ثابت کند نه تنها اموال  زیقبل از انقالب را ن ونید

است. صرف شده زین ینیو پرداخت وجوهات د هیریدر امور خ يمتماد يسالها یاست، بلکه در ط شبههیاو حالل و ب

و مجموعه  یتهرانجالل سادات دی. در هر صورت، اموال سداشتن ییحرفها، حداقل در آن سالها، گوش شنوا نیاما ا

او که حدود پنج هزار نفر شــاغل داشــت، به همراه  یو جوراب باف یســندگیر يهاو کارگاهها و کارخانه هاشــرکت

سران و دخترانش، مصادره شد و در اخت ییدارا شرکت مصادره شده  رعاملیمستضعفان قرار گرفت اما مد ادیبن اریپ

مستضعفان  تیرا صرف بهبود وضع»! زالو صفت دارانهیسرما«متعلق به   عیصنا داتیکه قرار بود عا» جوراب خشپ«

سال  رانیا سرانجام در  س 1367کند،  شور گر یبا اختال تر از مجلل یتا در خارج ازمرزها و در منزل ختیبزرگ از ک

 کند! یزندگ ،یشده سادات تهرانخانواده رانده

س  صنا سیبا تا شده را عهده عیصنا ياداره فهیکه وظ یمل عیسازمان  صادره  شم  فیتوق يهااز کارخانه یدار بود، بخ

سادات سپرده نیبه ا یتهرانشده  صت، سازمان  ش سط دهه  شده بو 40شد. در اوا صادره  صدِ اموال م کارخانه  ژهیدر

شهور  ستارال«م سه الهاد »تیجوراب ا س سالم هاد يبه طور بالعوض به مو  نیشد. اسپرده يغفار يمتعلق به حجه اال
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شروع به کار کرد اما  »ایجوراب آس« دیو با نام جد يداریخر یمل عیسهام را از سازمان صنا گریدرصد د 60سسه مو

ــتاد تعط لیکارخانه از رونق افتاد و در اوا نیا ج،یبه تدر ــدند.  دیو کارگران آن بازخر لیدهه هش  يهااز خانه یکیش

ـــادات يمتر 1000و  جللم ـــ یتیاکبر وال یعل اریدر اخت زین یتهرانس ـــیقرار گرفت تا هر دو جناح س و » چپ« یاس

  کاروان غارت شده، کام گرفته باشند! نیاز ا يریگکشور در بهره» راست«

به عنوان  »تیاستارال«به باد رفت، بلکه  یرانیاز تجار و صنعتگران ا یکیسال زحمت  50نه تنها حاصل  ب،یترت نیبه ا

شور که حت يبرندها نیاز موفقتر یکی س زین سیدر پار یک شد.  شت، نابود  سادات تهران دیشعبه فروش دا  یجالل 

سال دوندگ سگ يناکام برا یپس از ده  سال  دقاموال خود،  يریبازپ شغول  یرفت. او زمان ایاز دن 1372کرد و در  م

کفش  دنیپوش یحت ران،یاغلب مردم ا انیدر کشور شد که در م سیو ضد وار یطب يجورابها ژهیجوراب و بو دیتول

  هم معمول و متداول نبود. یچرم

  

 

  آن را تصاحب کرد نیشیامور خارجه پ ریو وز يمشاور خامنه ا یتیاکبر وال یکه عل یسادات تهران يخانه
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  یجالل سادات تهران دیس يتجار يتهایفعال آغاز

 یدر تهران  متولد شد. سه کالس سواد داشت و از نوجوان 1282در سال  نیاءالدیفرزند ض یجالل سادات تهران دیس

مقابل مســـجد شـــاه  یعنیدر همان محل،  يامغازه 1316مشـــغول بود، در ســـال  یدر بازار  تهران به جوراب فروشـــ

 1325آورد. در سال  يلباس رو پیو ز یکیتو  پالس یکرد و به تجارت جوراب، گالش زنانه، کفش کتان يداریخر

ستانبول) خر ابانیدر خ »کتای فیک«با نام  يرمت 60مغازه  ستامبول(ا و کمربند پرداخت.  فیکرد و به فروش ک يداریا

 یباب مغازه ساخت و بصورت سرقفل 75و  دیو کوب دیرا خر يمنصور يسرا ان،یماشاءاهللا هاشم يبعد با همکار یمدت

سال  ستامبول را خر ابانیدر همان خ» پاتا«مغازه کفش  1326فروخت. در  ص دیا ص صورت تخ به فروش کفش  یو ب

  »کویپارس تر« شرکت  1329در الله زار را راه انداخت. در سال » معطر«سال بعد فروشگاه  کیاقدام کرد.  یورزش

ــود آنرا چند برابر کرد. در ا دیرا خر ــرکت تول نیو س ــباف، کو،یتر يو فروش بلوزها دیش ــم کش مردانه و  یبلوز پش

فرخ را  یشرکت بازرگان 1339زار تهران فعال بود. در سال الله ابانیو شعب آن در خ دادیگانه را انجام مزنانه و بچه

 يابانهایحافظ و فرشته در خ يپاساژها نیسالها همچن نیکرد. در هم سیو در همان سال، شرکت رکن را تاس دیخر

سادات تهران دیس 40دهه  لیکرد. در مجموع تا اوا يداریرا خر يجمهور و  يملک بزرگ تجار 40حدود  یجالل 

 تومان داشت. ونیلیم 10به ارزش  یمسکون

س يهاتیجمله فعال از سادات تهران دیمهم  سم یجالل  صه تول یکه باعث ورود ر س دیاو از تجارت به عر  سیشد، تا

به واحد بزرگ  لی، تبد کویترکارخانه پارس آن با بود که با ادغام  1337در ســال  تیاســتارال یکارخانه جوراب باف

شد. ا يسازنده یصنعت جوراب  يکننده نیتام يهاشرکت نیاز مهمتر 50و  40 يکارخانه در طول دهه نیجوراب 

 سیرا تاس "ساکا" یبافشرکت پارچه 1343قدرت رقابت با آن را نداشت. در سال  یواردات يکاال چیکشور بود و ه

ست ،یلونینخ نا ،یکرک يهاانواع پارچه يکننده دیکرد که تول ستریپل رج،ا سترش ا يتور يو انواع پرده ا  نیبود. گ

شود  سیتاس یمحصوالت خانواده سادات تهران عیتوز ژهیشرکت پخش جوراب و 1346شد تا در سال  اعثب تیفعال

کرد  سیفرنخ را تاس یباعث گسترش محصوالت آن در سراسر کشور شد. در همان سال شرکت بافندگ این فعالیت

 پرسنل بود. 600با حدود  یواحد بافندگ نیکه بزرگتر

ستیس یجالل تهران دیس 1350 يدهه در شرکت ا س يهاادغام  صنعت سیکوچک با هدف تا را در  یبنگاه بزرگ 

س هانهیو کاهش هز دیتول شیگرفت که در افزا شیپ البرز  یاغلب واحدها را به شهرك صنعت نرو،یموثر بود. از ا اریب

ـــرکت ناز ـــور را در اخت بازاراز  یآورد که حجم قابل توجه دیپوش را پدمنتقل کرد و ش ـــاك کش گرفت.  اریپوش
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پرسنل داشت و  1000،حدود  آمدیجوراب به حساب م يو عرضه دیواحد تول نیکه بزرگتر زین تیشرکت استارال

  کار شدند.حوزه مشغول به  نیدر ا میمستق ریهزار نفر هم بصورت غ 5حدود 

 

 یاموال سادات تهران مصادره

 التیتحص يدارا نیو شمس الد نیرکن الد یعنینداشت هر دو فرزند پسر او   یجالل که خودش سواد درست دیس

سنت هیعال سبب تحول در تجارت  شارکت آنها با پدر،  ش یشدند و م ضمنا بخ شد.  س یاو  جالل هم به نام  دیاز اموال 

ــده ــادات تهران نیالدرکن بود.دختران او ثبت ش ــ ،یس ــر بزرگ س ــمت  ،یخانیجالل در دوره وزارت عال دیپس به س

خود او و  يبرا ییهارباعث دردس) 1342-7پنج ساله ( تیمسئول نیوزارت اقتصاد انتخاب شد. هم یمعاونت بازرگان

 شد.   یتهرانجالل سادات دیپدرش س

 يگذار هیهم سرما يگرید ياقتصاد يهااز شراکت با پدر، در حوزه يالبته شخصا و جدا یسادات تهران نیالد رکن

در کارخانه کارتن البرز در  1353در سال  ن،یهمچن ي. وآمدیبه حساب م اریبانک شهر نیاز موسس یکیو اداشت 

 تیبود که از مسئول یاو در دوران يهاتیاز فعال يشد. بخش عمده ا کیصالح شر ریو ام هیبا برخوردار، قاسم نیقزو

  بود.استعفاء داده یدولت

که قرار  يتجار يدر وزارت اقتصاد البته مورد توجه شاه قرار گرفت. در توافق نامه یتهرانسادات نیالدخدمات رکن

 تیتوافق نامه که با مسئول نیبود و البته از بابت ا نیالدمنعقد شود، شاه خواستار حضور رکن يو شورو رانیا انیبود م

و  یتوســـط شـــاه مدال درجه دو آبادان لیدل نی. به همدیران منفعت رســـیتومان به ا اردیلیم کیاو انجام شـــد حدود 

  شد.میموضوع مرتبط  نیمصادره اموال، به هم لیدال نیاز مهمتر یکی ادیگرفت. به احتمال ز شرفتیپ

 

 یجالل سادات تهران دیناتمام و مرگ س يها يریگیپ

موضــوع به کشــور  يریگیپ يشــصــت برا يبه خارج رفت اما در دهه یبعد از مصــادره اموال مدت یجالل تهران دیســ

دادگاه  1366بتواند اموال از دست رفته را بازگرداند. در سال  دیبازگشت. ده سال به ارائه ادله و اسناد پرداخت تا شا

اموال آنها وجود دارد اما  فیاحتمال رفع توق ن،یالدســوء اســتفاده رکن زانینامشــخص بودن م لیاعالم کرد که به دل

ـــکون نهیزم نیدر ا یعمال اقدام ـــورت نگرفت و به جز چند باب منزل مس ـــنعت ياز واحدها کی چیه ،یص رفع  یص
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کار  کا،یآمر يایفرنیکالاو در  يهادر تهران درگذشـت. نوه 1372در سـال  یتهرانجالل دیسـرانجام سـ نشـد. فیتوق

 گریو هم د یخانواده سادات تهران هم .ندیآیادامه دادند و هم اکنون از تجار موفق آن کشور به حساب م اتجارت ر

 داشتند. رانیا یو انقالب یاسیاز تحوالت س ياساده و عوامانه اریتصور بس ران،یبزرگ ا عیصاحبان صنا

 کهیاســت در حالمســتقر شــده یمذهب یبود و حکومتســکوالر رفته یحکومت ،یبه گمان آنها با وقوع انقالب اســالم 

گرفتار  »یصنعت يدارهیو ضد سرما شیاندچپ يدئولوژیا«حرفها بود و به واقع، کشور در دام  نیاز ا قتریموضوع عم

ـــر يادیآور، ارتباط زمعجون مخرب و هراس نیکه ابودآمده ـــالم یو حت عتیبا مذهب و ش  یاهداف انقالب اس

 تیضــد صــنعت و مالک یو ائتالف دهیبه هم رســ ســمیاســالم و مارکســ یبخش از تفکرات مدع نیترکینداشــت. تار

 نیشیپ میمانده از رژ يمدرن به جا عیصنا یو حت یصنعت يبودند که بورژوازشکل داده یاقتصاد مل هیرا عل یخصوص

 !تافتیرا، بر نم

س ستین یشک سا زین یتهران دجاللیکه  صنا ریبه مانند  صت ع،یصاحبان  سال آخر حکومت  15که در  ییهااز فر

شاه پهلو ضا  شده يبرا يمحمدر صنعت هم مختص جامعه ارونق صنعت فراهم   رانیبود، بهره برد. رانت حکومت به 

آنها مورد  عیســر يهاشــرفتیپ زهکه امرو یجنوب شــرق يایخاصــه در آســ ،ینوظهور صــنعت ينبود، تمام کشــورها

 ياســت وگر نه امکان رقابت، توســعهاســتوار بوده عیحکومت به صــاحبان صــنا» رانت مولد« یماســت، برنوع يغبطه

ضور در بازارها شورهاشدینم سریآنها، م ينوپا عیصنا يبرا یجهان يصادرات و ح شا به حال ک که رانت  یی. خو

ستغالت د دیخر يحکومت آنان به جا شغل در درون مرزها جادیبه ا کا،یو اروپا و آمر هیو ترک یدب رم  يکارخانه و 

 !شودیآنها منجر م یمل

ــرما يدوم از طبقه يحکومت پهلو تیحما ــنعت دارهیس ــد،یکه انجام م یتیبا هر ن ،یص ــ ش ــتیس نبود و در  یپنهان اس

ــاله يهابرنامه ــده یعمران يهفت س ــوح منعکس ش ــفانه اغلب گروهها »ياچپ زده« لیبود اما تحلبه وض  يکه متاس

سیس شاند یا صنا نیا ،قبل و بعد از انقالب ما را به کژراهه ک صاحبان  ش عیبود که  ابزار «و » بلوك قدرت«از  یرا بخ

هم مثل  یصنعت ياز اساس اشتباه بود و خود بورژواز لیتحل نیا کهیدر حال دانستندیم »ینظام سلطنت يو بقا یهژمون

  نداشت. یاسیمشارکت در قدرت س يبرا يو دخالت حکومت قرار داشت و ابزار سلطه ریطبقات، ز ریسا
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 اهللا ثابت پاسال بیحب

گر و پاســال معروف اســت. بازرگان، صــنعتلس آنجلس) که به ثابت 1368اســفند  1 -تهران  1282ثابت ( اهللابیحب

روز  يهايثابت با آوردن تکنولوژ اهللابیاست. حب يدر دوران پهلو رانیا انیمحفل بهائ يو از اعضا یرانیا نیکارآفر

س یخارج يهاشرکت یندگیو گرفتن نما ایدن صنعت یمتعدد، کمک بزرگ يهانهکارخا سیو تأ شدن  یبه مدرن و 

ــت گذارهیکرد. او پا رانیا ــازمان راد نینخس ــنعت يکارخانه نیو اول رانیا یمل ونیزیتلو ویس و کارخانه  رانیمُبل ا یص

 ال بود.کو یپپس

و اهل کاشــان زاده شــد. پدرش، عبداهللا ثابت، در آغاز  یبهائ يادر تهران، در خانواده يدیخورشــ 1282در ســال  او

و سختکوش بود. مادرش، کشور  ركیز يتاجر پارچه کی ینداشت ول التیشد. او تحص یبود و بعداً بهائ يهودی

حال پدر و مادرش او و  نیبودند، با ا فیضــع یمال رپزشــکان برجســته بود. خانواده ثابت از نظ يارجمند، از خانواده

که  يفرانسو يافرستادند، مدرسه لیتحص يتهران برا ییو سپس مدرسه سن لو تیترب ییخواهرش را به مدرسه بها

ـــراف در آن ثبت نام م ـــع مال کردند،یعموماً فرزندان اش ـــا يو یاز آن جا که وض  نیتأم يبود برا ترنییپا نیریاز س

به  يمصدق فرزند محمد مصدق قرار شد که و نیمدرسه و موافقت غالمحس رانیمد یبا هماهنگ ل،یتحص يهانهیهز

ـــدق رفته و درس ـــانیهامنزل مص ـــ نهیبه عنوان کمک هز الیر 60را مرور کنند و در عوض مبلغ  ش  يبه و یلیتحص

  بپردازند.

  

  اهللا ثابت پاسال بیحب
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ازدواج  يا وب) آشنا شد و یدر شهر رشت به نام بهاره باقراُف (خمس ياز دوستانش با دختر یکیثابت توسط  بیحب

شده یمنطق يهاازدواج که در ابتدا وجه نیکرد. ا ساب  شت، مبدل به زندگ و ح شقانه گرد یدا عمر  انیو تا پا دیعا

از همراهان  یکیبه مسکو  يسفر یدو شب بود که ط ود،که از همسرش جدا ب یزمان نیشتری. بدیثابت، به طول انجام

 شدند.) -1314و هرمز () 1392–1309( رجیا به نامهاي صاحب دو فرزند پسر هاآن بود. يمحمدرضا شاه پهلو

دکان  کیتهران انجام داد؛ و تابســـتان در  ییو مدرســـه ســـن لو تیخود را در مدارس ترب ییابتدا التیتحصـــ يو

 ياشعبه 1298او در سال  شنهادیبه پ يتهران کار کرد و پس از چند انییتام از بها یمتعلق به محمد تق يسازدوچرخه

کرد. که در  ياندازدولت راه ابانیمقابل خ رانیشـــم ابانیثابت در خ تیریآن به مد ریو تعم يســـازاز مغازه دوچرخه

تا به تهران برگردند. در  دادندیم هیدوچرخه کرا رفتندیو قلهک م رانیبه شـــم حیتفر يکه برا یآخر هفته به کســـان

به  لیکوچک را تبد ونیکام کیتام  یاو محمد تق شنهادیآموخت و باز به پ یکیو مکان یتام رانندگ یکنار محمد تق

 18. در ســـن ردبیم شیتوپ خانه به قلهک و تجر دانیرا از م هایحمل مســـافر کرد که در تابســـتان تهران لیتوموبا

ص کهیدر حال یسالگ شغول تح ست آورده يسازکه از کار در دوچرخه یبود با پول لیهنوز م  يخودرو کیبود، بد

بعدها  يخارج شهر پرداخت. و يرهایو به نقل و انتقال مسافر از توپخانه به قلهک و سپس در مس دیفورد خر يسوار

شاهده سافران يبا م س رفتندیبه عراق و کربال م ارتیز يکه برا یتعداد روزافزون م سافر در م  يرهایبه نقل و انتقال م

ــط روتیدورتر پرداخت و به بغداد و ب ــوق«و با  نیرفت و از آنجا به فلس  يو رهبر تیریکه در آن زمان مد»يافند یش

و توانست به دوبرابر  دیخر روتیاز ب گرید يسوار کیسفر  نیدر ا يکرد. و داریرا به عهده داشت د تییجامعه بها

با کارخانجات  ییآشنا يبرا ایتالیکار را بارها تکرار کرد و بعدها به فرانسه و ا نیآن را در تهران بفروشد، او ا ،متیق

و پس از  دیدر فرانســه خر ونیدو دســتگاه کامو  کرد ســفرثابت به فرانســه  1936ســفر نمود. در ســال  يســازنیماشــ

نمود. با کمک  سیتأس» اداره حمل و نقل ثابت«با نام  رانیشرکت حمل و نقل مدرن را در ا نیاول ران،یبازگشت به ا

از  شیشمال کشور شد که پ یحمل مرسوالت پست ازیپست و تلگراف بود موفق به اخذ امت ریخود که معاون وز ییدا

به  زین يگرید يشهرها یرسوالت پستم ازیامت فهیحُسن انجام وظ لیبعد، به دل يها. در سالگرفتیآن با االغ انجام م

حمل و نقل مصــالح با شــرکت  يبرا ییتوانســت قراردادها يو رانیآهن اســاخت راه انی. در جردیواگذار گرد يو

ـــاکس یدانمارک ـــال دیمنعقد نما 9کمپس ـــترش داد. و يهاتیفعال بت، ثا1931. در س به  یکه از کودک يخود را گس

 جادیا هیبه اســباب و اثاث یمبرم يازهایمردم، ن ینیو شــهرنشــ يادار ســاتیمند بود. رشــد روزافزون تأســعالقه ينجار

                                                           
9 kampsax 
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شد تا ثابت از اول نیا کرد،یم شاهدات باعث  شد که زم ینانیکارآفر نیم سود يگذارهیسرما ينهیبا  نیرا در ا يپر 

س يا. او کارخانهدیدرك نما طهیح شکردیم تولید یچوب يو ادار یکرد که لوازم خانگ سیتأ آالت مورد  نی. او ما

 ياز ســو یســاخت فراوان يهانمود. ســفارش دیشــروع به تول 1932ســال  لینموده و در اوا يداریرا از آلمان خر ازین

  بود. شبودن فکر زیآمتیموفق یبه معن نیو ا گرفتیوزارت کشور م

شرکت و نیبا ا سو يداریخر يلوازم ادار نهیبه علت عدم پرداخت هز يوجود،  شور در  يهاوزارتخانه يشده از  ک

پول لوازم را از وزارت کشور مطالبه کرد بازداشت شد و سه ماه در زندان  يو یقرار گرفت. وقت یآستانه ورشکستگ

ازم تمام لو نیتأم يقرارداد انحصار يو با شرکت و دوجود پس از آزاد شدنش، رضاشاه مداخله کر نیبه سر برد. با ا

 .دیآن زمان، منعقد گرد يو وزارت شهردار هیقضائ يقوه يادار

سخت نیثابت در ا بیحب شزمان به خاطر  شهرت قابل توجه يتجار يهاتینظم و فعال ،یکو  کیبه عنوان  یمتنوع 

سال کسب کرده نیکارآفر شغ رانیا سیو انگل يکه شورو يالدیم 1941/یشمس 1320بود. حوادث  ال نموده و را ا

ــاه را عزل کردند ــاش ــور به وجود آمد، زندگ ،رض تحت  گرید يهایرانیاز ا یلیمانند خ ار يو یهرج و مرج در کش

 قرار داد. ریتأث

صم ثابت سر و دو فرزندش ا 1941گرفت و در هفتم نوامبر  رانیبه ترك ا میت صد ن رانیبه همراه هم  وركیویرا به مق

ـــ ـــرق آس ـــمت ش ـــنتر و  يدفتر ورك،یویرفت. در ن ییو هاوا نیپیلیو ف ایترك کرد و پس از آن به س در راکفلر س

خود را از ســر گرفت. واردات و صــادرات  تیلآن اجاره کرد و دوباره فعا کینزد نینشــدر مناطق لوکس یآپارتمان

شرکت  سیپرداخت که موفق نبود. سپس با تأس رانیاز ا رایابتدا به واردات کت يبود. و يو تیفعال يعمده یخط مش

ــادرات ف ــادرات اجناس کوچک مانند جوراب زنانه، خودنو روزیص ــته با …و  شیلوازم آرا س،یاقدام به ص  هايبس

ست سال کاال به ا رایکرد ز رانیبه ا یپ سبب جنگ امکان ار  ییو هوا ییایحمل و نقل در قیاز طر رانیدر آن زمان به 

شرکت يبرا يموجود نبود. و سترش کار با  س«به نام  یگ  انگذارانیدر تهران که نامش برگرفته از حروف اول بن» الپا

ــاف لیام ،یآن بود (پناه ــ يکرد و چند يلک) همکار ان،یعبود، س ــرکت پاس ــرکت ثابت در  البعد ش در تهران و ش

ـــرکت جد ورك،یوین ـــال  رانیدر ا يدیش ـــاندند از ارا به نام ثابت پاس  نیثابت به نام ا اهللابیبه بعد حب نیبه ثبت رس

س یعنیشرکت  شهرت ر سال به  به  یس يدهه لیماند و در اوا کایدوم در آمر یجنگ جهان انی. ثابت تا پادیثابت پا

ــت. رانیا ــت یندگیموفق به اخذ نما اوزمان  نیدر هم بازگش  نیو بعدها به خاطر فروش خوب ا دیجنرال گرد کیالس

 .دیجلب نما رانیکارخانه در ا کی سیتأس يکارخانه را برا رانیتوانست موافقت مد رانیدر ا هاکیالست



285 A V A Y E B U F . C O M | 

 

ستودبکر، فولکس واگن، روغن موتور اِ يهایندگینما گرید از آن را در  شگاهیسو که بعدها پاالاو عبارت بودند از ا

ــدازراه رانیا ـــیپن پس،یلیف تراششیر ،10کرافــتچیب يمــاهــایهواپ فتراك،یل ت،یــکرد، اتوال يان  یو برخ نیلیس

 سیکوال (تأس یها پپسآن نیتراز معروف یکیو لوازم آشپزخانه و  یساختمان ،يکشاورز يهانیماش يهایندگینما

 ) بود.نایم شهیزمزم و ش يهاکارخانه

ـــاد تیموفق اهدافش  ادیش زباال برد. او با تال يادیرا تا حد ز يو يدوم، وجهه یثابت در دوران جنگ جهان ياقتص

مه م ندیموانع نم ،دادیرا ادا ـــت ها يو توانس ند و برخورد بازدار هدفش   يریتأث يو هیحدر رو زینامطلوب ن يرا از 

ها را به و آن کردیم یرا بررســـ يمناســـب اقتصـــاد ياهفرصـــت تیثابت با جد ،یالنینداشـــتند. به اعتقاد عباس م

سود مبدل م يدرآمدها سرش ن نیو غرق در کارش بود. با ا ساختیپر  یخوب یو زندگ کردیتوجه م زیحال به هم

شت. در ع يرا با و سر پروراندن آرزوها نیدا صرفه يبزرگ، نظم کار يدر  شت و از کنار دمد نظر  زیرا ن ییجوو  ا

صت اق چیه صادفر سادگ يت ارج . ثابت در مخشمردیرا کوچک نم يکار چیو ه کردیعبور نم یولو کوچک، به 

س صاد يهاسکیر به بود کهآماده شهیهم حال نی. اما در عکردیم ییجوصرفه اریروزمره خود ب ست  يبزرگ اقت د

  بزرگ است.  يهاسکیدر گرو ر ار،یمعتقد بود که درآمد بس ي. وبزند

  

  ثابت پاسال اهللابیسمت چپ حب کا،یجمهور آمر سیرئ کسونین چاردیسمت راست ر

   

                                                           
1 0 Beechcraft 
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 يریناپذچون، انعطاف ییهایژگیجمع اضـداد و يالعاده بود. وتاجر خارق کیکه ثابت  کنندیم قیاکثر منابع تصـد

شتش به ا قبل يو قدرت بود. و يریپذحال انعطاف نیو در ع سال  رانیاز بازگ شرکت یستی، ل1947در  چند  يهااز 

تماس گرفت و از آنان  هارکتش نیکه داشت، با ا یو تجربه کم هیکرد و با وجود سرما هیو حومه ته وركیویزبانه ن

ست کرد که نما شان را در بازار ا یندگیدرخوا صوالت سترش ميباز و جا يکه ثابت آن را بازار رانیمح به  د،ینامیگ

 يبرا یکار، سود فراوان نیکرد و به آنان قول داد که ا شنهادیشش ماهه پ سکیبدون ر يها قراردادو به آنا او بدهند

او با  نیبنابرا کردند؛یم دیتول یاز دارو تا لوازم خانگ یها محصـوالت متنوعشـرکت نیباشـد. اها داشـتهشـرکت نیا

 يهاشرکت یبا برخ اشيبود. او از روابط تجار يو گاهیجا ينشان دهنده نیبست که ا يشرکت قرارداد تجار 100

  .کردیم ادی بایز یدوست کیبه عنوان  ییکایبزرگ آمر

له بت را،  یی، دارا1974در ســــال  Fortune ی فورچونمج کل دارا کیثا  نیبود. ازده نیتخم رانیا ییدهم 

آن زمان  یو صــنعت يتجار يهانهیبود. او در اکثر زم يو دارو ســاز يانرژ عیصــنا ،ســاختمان ،شــامل بانک هاییدارا

 ایاســت به شــش زبان زنده دن ادرکرد که ق یمعرف جاتقهیعت يفتهیشــ ياو را مرد مزیتا وركیویدســت داشــت. ن

ش يآورمفرط به جمع ياصحبت کند. او عالقه سنگ  یمیقد ایا شت. و شمیو  سال  يدا  1971بعدها گفت که در 

ـــ نایکه قبالً متعلق به تزار يزیهزار دالر بابت م 440مبلغ  ـــر تزار روس ـــت. او آن م) بوده، پرداختهی(همس را در  زیاس

در  يگرید زیاز هر چ شیگفته که ب زیم نیا يبود قرار داد. ثابت درباره کیشر سرشکه با هم سیدر پار یآپارتمان

  است.من مفرح بوده يبرا ایدن

  

 رانیا یمل ونیزیتلو ویراد

در راه بازگشت  التشیپس از اتمام تحص رجیبود. پسرش ا یبه صورت کامالً اتفاق ونیزیثابت با تلو اهللابیحب ییآشنا

ـــته تلو تیک کی ران،یبه ا ـــتان نزد ییپدرش آورد. ثابت از آنجا يرا برا ونیزیمدار بس الملوك تاج کیکه از دوس

ضا پهلو رملویآ سال  يابود، برنامه يمادر محمد ر ضا در  صر مادر محمدر اتاق  کیداد. در  بیترت 1959شبانه در ق

ــد و در اتاق د ینیدورب ــب ش ــر تلو گرینص ــار که برا ونیزیقص  دند،یدیم ونیزیبار بود تلو نیاول يقرار گرفت. حض

ندید ونیزیپرده تلو يرا بر رو یدختر کوچک ندیکه آواز م د که  نیکه ا خوا مان گوگوش بود  چک ه دختر کو

ـــب در مدیگرد رانیخوانندگان پاپ ا نینامدارتر زا یکیبعدها  ـــا که آن ش ـــار بود، به تلو انی. محمدرض  ونیزیحض

سعالقه شد و از ثابت پر س نیامکان آوردن ا ایکه آ دیمند  نو  یتجارت ينهینه. ثابت که زم ایوجود دارد  رانیبه ا لهیو
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در آبادان و ســپس در  1335را در  رانیا یونیزیتلو يفرســتنده نیبود مشــتاقانه قبول کرد. ثابت اولفراهم شــده شیبرا

آن زمان  ونیزیتلو يهابرنامه. دندیگرد ونیزیکه ساکنان تهران صاحب تلو دیکرد. چند ماه طول نکش سیتهران تأس

ندازیت يهالمیو ف Untouchable, The Lone Rangerهمچون،  ییهالمیاز ف  Annie ییکایآمر را

Oakley  بود. یقیموس يو شوها یمذهب يهاپاسخ، برنامه وتا مسابقات پرسش 

 ازیکرد امت یکرد. منوچهر اقبال سع دایپ يدیشد يصعود ریس رانیدر ا ویمخاطبان راد ،يالدیم 1960اواسط دهه  در

به قدرت  یکه به خوب يو دخالت دربار موفق نشــد. محمدرضــا پهلو یاختالفات مال لیبه دل یپخش را از او بخرد ول

 ونیزیتلو يسازیبه بوم میتصم پروراندیرا در ذهن م رانیکردن ا زهیواقف بود و مدرن ونیزینهفته پشت تلو یاسیس

  را به دولت بفروشد. اشیونیزیتلو ستگاهیا 1348گرفت. ثابت مجبور شد که در سال 

  

 

  ثابت پاسال  ونیزیتلو ستگاهیشاه از ا دیبازد
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 رانیثابت از ا اهللابیخروج حب یو چگونگ لیدل

 ینامطلوب داشت. در پ جیبود، که  نتا هامتیکاهش ق استیتجارت آزاد س جادیدر ا يمحمد رضا پهلو يهااقدام از

قرار گرفت. در  بیتحت تعق 1354در سال  یفروشمقابله با گران يدر طرح دولت برا یفروشآن، ثابت به اتهام گران

شدار داده امیا نیا صورت عدم تبعبه ثابت ه ست،یس نیاز ا تیشد که در  ستگ ا داشت که  انیخواهدشد. ثابت ب رید

ــن نخواهدبود. و يبرا ییجا رانیا گرید ــور را  رانیاز درآمد خود را از ا يابخش عمده يافراد مس خارج کرد و کش

بود  قهیکه پر از لوازم عت سیدر پار يامهاجرت کرد و همراه همسرش به خانه رانیاز ا 1355در سال  يترك کرد. و

شدت  رانیانقالب ا يهاامیقکه  1979بود را شروع کرد. در سال  یکه دوران آرام اشیبخش زندگ نیرفت و آخر

. ثابت شــددهیاز مردم به آتش کشــ یثابت توســط گروه یپپســ يســازنوشــابه يهااز کارخانه یکیگرفت،  يشــتریب

 ریبازمانده اموال ثابت مصادره شد. در ت رانیا یانقالب اسالم یبازنگردد. سپس در پ رانیبه ا گریگرفت که د میتصم

ــنا  1358 ــ یمل شیهاقرار گرفت و کارخانه رانیا عیاموالش تحت قانون حفاظت از ص  ادیاز اموال او را به بن یو بخش

ها گرو گذاشته و چند برابر آن را به صورت او اموالش را نزد بانک يبود خانواده یدر حال نیشد. امستضعفان سپرده

 کایدر آمر شیهاو گذراندن اوقات با نوه قهیعت اءیاش يآورعمرش را به مسافرت، جمع هیکرده بودند. او بق ارجارز خ

 يبود ادامه داد و آن را مرکزکه پنجاه سال قبل در راکفلر سنتر اجاره کرده ينمود. او کارش را در همان دفتر يسپر

سرانجام در فور اشیتجارت خانوادگ يبرا شد بود قرار داد.  شک 1990 هیکه روبه ر  ينایسا-درزیس یدر مرکز پز

 قلب درگذشت. یینارسا لیآنجلس به دللس

 يهیروح ياموال ثابت را مصادره نمود، اما و ران،یا یاسالم ينظام جمهور نکهیکه با وجود ا سدینویم یالنیم عباس

شب شب یالنیبود را حفظ کرد. مشده یدر کل زندگ تشیکه باعث موفق يانانهیخو نظم  ،ینید يبندیپا ،ینیعوامل خو

. دهدیقرار م رانیا نانیکارآفر نیتریاز اصــل یکیدر زمره  اکه ثابت ر داندیم یو فراســت را به عنوان عوامل يکار

شاره م ییهابه نقل قول یالنیم  يدیو ناام اسیاز وطن، باعث  يدور دی: هم وطنان من، نبادیگویکه م کندیاز ثابت ا

 شما گردد.

ـــا پهلو يدر دوره ثابت ـــرما نیتراز بزرگ یکیبدل به  يمحمدرض ـــد و برخ رانیا دارانهیس  نیتراو را بزرگ یش

که تحت تملک ثابت  ییهااز شرکت ی. برخدانندیبود) م رانیا زیکه مالک ده درصد همه چ ی(کس رانیا دارهیسرما

شرکت ف ایبودند  سهامدار آنها بود:  صنعت و  ران،یا ونیزیو تلو ویفلکس، راد رانیشرکت ا روز،یاو  سعه  بانک تو

س ران،یمعدن ا سون، جنرال تا لندر،یس رانی(زمزم)، ا رانیکوال در ا یپپ سون اند جان  ت،یو رابر، اتو ال ریشرکت جان
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، بانک Essoسوروغن ا هیو تصف دیشرکت تول ان،یرانیبانک ا انه،یو خاورم رانیشرکت چوب پنبه، بانک ا کاب،یس

هایهواپ س،یو انگل رانیا فت،بیج يما ما يدارا نی. او همچنفتراكیل پس،یلیف تراششیر کرا خودرو داج،  یندگین

ــت يهاکارخانه خچال،یو  ونیزیچند نوع تلو ــازکیبزرگ الس  41 يو چند کارخانه قند بود. ثابت دارا چیگودر يس

  .ندها مشغول به کار بودبود که حدود ده هزار نفر در آن یشرکت بازرگان

  

  

  

    شیثابت با نوه ها اهللابیحب
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 ثابت پاسال در تهران کاخ

خانه در تمام شهر تهران است که  نیترو گران نیهزار متر، بزرگتر 11 یبیجردن، با مساحت تقر ابانیثابت در خ کاخ

دالر ارزش داشت. اما  ونیلیبود. قبل از انقالب پانزده مبنا شده يدر کاخ ورسا انویتر یپت يشاتو يآن از رو يمعمار

ش سال  يچند برابر یامروز ارز ساخت بنا در  س انیبه پا 1340دارد. اگرچه   جیرا يهاانیاما با در نظر گرفتن جر د،یر

 شـــودی. گفته مســـتیوجه فرزند زمان خود ن چیبنا به ه نیگفت ا دی، با1340دهه  رانیدر ا یدر جهان و حت يمعمار

صر پت يو بعدها مار يمادام دوبار یاقامتگاه قرن هجدهم يخانه از رو نیا کوچک) در  يانوی(تر انویتر یآنتوانت، ق

سا شده يکاخ ور ست، که آنژساخته  شباهتکرده یآن را طراح لیژاك گابر-ا ست. اما در واقع  دو بنا به  نیا يهاا

 کا،یآمردر انویمشهور از تر دیتقل یوجهشباهت عام است؛ تعداد قابل ت گر،ید کینئوکالس يمثل هر دو بنا گر،یهمد

به  ریانکارناپذ یعمارت ثابت شباهت یاصل ياست. اما نما ترشیوجود دارد که شباهتشان به مراتب ب یو رومان لیبرز

  .شودیمحسوب م کینئوکالس يبناها نیاز مشهورتر یکیدارد که  دیکاخ سف یجنوب ينما

  

  

 

  کاخ ثابت پاسال
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  کاخ ثابت پاسال یداخل ينما
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  تیبهائ نیرابطه ثابت پاسال با دربار و آئ

واقع در خیابان  چراغ گاز  يســـازدوچرخه يدر یک مغازه یســـن لوی يپاســـال در ایام تحصـــیل در مدرســـه ثابت

  يســازدر دوچرخه يو  تیتعلق داشــت. فعال یبهای تامی) مشــغول به کار شــد. این مغازه به محمدتقیکبیر کنون(امیر

را به  یترق يهاوي پلهچرا که پس از آن  رودمیاقتصــادي حبیب به شــمار  يآغازین فعالیتها يتام جرقه یمحمدتق

سانها یسرعت پیموده و با حمایت بهائیان متنفذ آن دوره به ثروت ست پ ياف سب مهارت کندیم داید . ثابت پس از ک

شته، در تار س 1398  خیدر این ر ضا تام مغازه یبا حمایت محمدتق یشم سازي و دوچرخه يتام و برادرش محمدر

استفاده از  يخیابان دولت و با توجه به اینکه مردم تهران در ایام تعطیل برا يدر خیابان شمیران روبرو وچرخهتعمیر د

 یلرفتند، کار و بار ثابت در کرایه و تعمیر دوچرخه گرفت و وضــعیت ماقلهک به آن منطقه می یییالق  يآب و هوا

  .یافت يبهتر

ش ستخدام رانندگ یآموخت و پس از مدت یرا به خوب نیرانندگی با ما شهور قاجار  یبه ا سلطنه، از رجال م صف ال آ

شد و عالوه بر حقوق ماهیانه پنجاه تومان، خانم آصف سلطنه هر درآمد و با حقوق ماهیانه پنجاه تومان مشغول کار  ال

اســت که؛ قزوینی از ســران بهایی تهران( که در آن  گفتهدادند. ثابت در خاطرات خود دفعه چند ســکه طال انعام می

 بیکار و بار حب یوقت .السلطنه معرفی کردرا به آصفالسلطنه بود او ایام مشاور سرپرست کلیه امور و امالک آصف

مسافر  لخرید و با آن به انتقاتمام رها کرد و پس از مدتی خودش یک اتومبیل سواري فورد  مهیباال گرفت درس را ن

ـــافر به قزوین و انزل ـــعه داد و به انتقال مس و  یاز توپخانه به قلهک و بالعکس پرداخت و آرام آرام کارش را توس

سال در  س 1304بالعکس نیز اقدام کرد. ثابت پا شد و با خرید یک  یبه بغداد کرد و از آنجا راه يسفر یشم بیروت 

شین فورد از نما ستگاه ما شوق یرفت و با مقامات بهائ حیفاآن در بیروت به  ییندگد دیدار و مالقات  یربان یبه ویژه 

ثابت  يتأثیر زیادي در پیشرفت و رشد اقتصاد ياز و یمقامات بهای ياین دیدارها و مالقاتها و در نتیجه حمایتها کرد

سفر، به کار واردات اتومبیل از بیروت و خرید و فروش آ شت از آن  شت پس از بازگ ن در تهران پرداخت. مدتی دا

از فرانســه و نیز ســفر به ایتالیا و  Berlietکارها عازم فرانســه شــد و با خرید دو کامیون برلیت تحول در انگیزهبعد به 

ستگاه اتومبیل فیات و انتقال آن ات ستان  یومبیلها به تهران و اجاره محلخرید یک د شاه ـــــ گور در خیابان دروازه باغ

 يیا اداره حمل و نقل ثابت را تأسیس کرد که به گفته مؤسسهاتومبیلهایش  پارك و توقف يـــ برا هایمتروکه کلیم

ــایل نقلیه خودش اولین  ــه حمل و نقل با وس ــس قل و انتقال بار در در تهران و ایران بود. به دنبال آن، به ن يموتورمؤس

سه ثابت را با خرید کامیونها س شهرها اقدام نمود و مؤ سترش داد. با روي کار آمدن  يتهران و بین  سعه و گ دیگر تو
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ضاخان به قدرت و حمایت و ضعیف روحانیان و به تبع آن آغ یهائاز فرقه ير صر  ازچون بهاییت به منظور ت نفوذ عنا

اهللا ثابت نیز از موقعیت پیش آمده حداکثر اســتفاده را بردند و چون حبیب یایران، کســان یدر ســازمان حکومت ییبها

اهللا ثابت معاون وزارت پست و تلگراف کسب کردند. چنانکه پیش از این نیز گفته شد دایی حبیب  يامتیازات بسیار

پستی از تهران به مازندران  يهاقل محمولهپیشنهاد داد امتیاز حمل و ن اشیدائ هبود و ثابت با استفاده از این فرصت ب

شود و میرزا رحیم سه حمل و نقل ثابت واگذار  س ساند و به مؤ شاه ر ضا ضوع را به اطالع ر خان ارجمند نیز این مو

این امتیاز کار مؤسسه حمل  ياین امتیاز به مؤسسه حمل و نقل ثابت گرفت. با واگذار يواگذار يرا برا يرضایت و

ــه مزبور امتیاز حمل محمولهو نقل ثابت باال ــس ــوله گرفت و مدت کوتاهی بعد مؤس ــت  يهاها و مرس تهران، قم،  یپس

 یپست يها(خرمشهر)را نیز به خود اختصاص داد و بدین ترتیب امتیاز حمل مرسوله آباد و اهواز و محمرهاراك، خرم

توســعه یافت که آنان از شــرکت  ياندازهســراســر کشــور در اختیار بهائیان قرار گرفت و کار و بار شــرکت ثابت به ا

ــوریه و  یکتانه، واقع در بیروت، کامیون وارد ایران کردند و به تبع آن با رانندگان نیز به همکاري پرداختند.  لبناناز س

ست سوله پ سه ثابت امتیاز حمل مر س ست ایران را برع یباید اذعان کرد گرچه در ظاهر مؤ شت، اما واقعیت آن ا هده دا

سه همه با  يو کامیونها مبیلهااتوکه  س سب ا وبود شده يمرکز بهائیان خریدار سرمایهاین مؤ صل نفوذ ک متیاز نیز حا

راه آهن ایران، که مسئولیت آن به  یبا آغاز عملیات ساختمان یشمس1306قدرت رضاخان بود. در  ارکانبهائیان در 

کامپساکس مخفف نام دو شرکت بود، قسمت اعظم  يبا نام تجار یمن و ساکسیلد دانمارکعهده دو شرکت کامپ

و آهن از خرمشهر به تهران و  ینامیتسیمان، ماسه، د ،یمؤسسه حمل و نقل ثابت به انتقال مصالح ساختمان يفعالیتها

شتر سه رونق بی س شاهپور اختصاص یافت و کار مؤ شد و به دنبال بروز اختالف  يبندر  گرفت. اما کار بدین جا ختم ن

با  ين و روسیه و قطع واردات ریل از روسیه، امتیاز انتقال ریل راه آهن مسیر درود به اراك بر اساس قراردادبین ایرا

 یاز نفوذ بهائیان در ســازمان حکومت تأثیریبه شــرکت ثابت واگذار گردید. این موضــوع نیز ب سشــرکت کامپســاک

ــدوم نبود، اما حبیب ثابت بی يپهلو ــت پرده اش ــائل پش ــب امتیازات را  یاره کند تمامآنکه به مس این موفقیتها و کس

کار و ـــت جه پش ند و م یخودســـاختگنتی یدا ها ": دیگویخود م قال ریل یت من در انت که اجراراه يموفق آن  يآهن 

ــدنی بود تجربهانا ییدورنما ــبیه به آرزو و یا رؤیاي تعبیرنش ــان در  بزرگ بود يامیدکننده و ش به من آموخت که انس

ــکالت ــخت قبول مهمات امور و مش ــیت خود یعن یباید به قدرت عظیم پنهان ،س ــخص ــمه  يوجود یو ش ــرچش که س

  .را به دل راه ندهد يناامید یمناستعداد اوست متکی گردد و وسوسه اهر

شدت آرزو می ریخط يکارهاو در سان هر چه را به  سد و گرنه ان ست آوردن آن  يبرا کنداز احتمال خطر نهرا به د

بهاییان،  يو سرمایه یبه راهنمای ،یحبیب ثابت پس از مدت"در خود دارد و به ظهور میرساند... یقدرت و استعداد کاف
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و انتقال  يمدرن نجار آالتنیکرد و با خرید ماش ياندازراه انرا در ایر یماشین ياولین کارخانه نجار ،یسالگ 29در 

 يبزرگ هم از سو يدرآورد. زمین این کارخانه یرا به حالت صنعت ينجار ،يآنها به تهران و تأسیس کارخانه نجار

سین سط يزیمیرزا فرمانفرما به مبلغ ناچعبدالح صورت ق گرفت و کارخانه اهللا قرارــــ در اختیار حبیب یــــ آن هم به 

شرفته ثابت کار و فعالیت خود را آغ ينجار ستپی سیا دولت وقت تبلیغ روي مظاهر زندگی  يهااز کرد. در آن ایام 

غربیان باشــد. بر این  یبه زندگ هیشــب ،هممردم  یکوشــیدند تا ظاهر زندگآماده کردن زمینه آن می يبود و برا یغرب

صندلى در خانه ساس مبل و  شراف و ورو يهاا صندل دا به این حرفه داد. از  ياها و ادارات رونق ویژهبه خانه یانواع 

مجلل کاخ شــاه و مبلمان آن و تعویض آنها رونق کار ثابت را باال برد ثابت در خاطراتش  يهمه مهمتر ســاخت درها

بلدیه و کاخ و  ينجار يبه بازدید کارخانه آمدند و به دنبال آن تمام کارها ياســت که رضــاشــاه و ملکه پهلوآورده

که آن قدر زمین و  ياکارخانه ثابت واگذار شد به گونه کالردشت به يتمانهاو ساخ یو امالك شاه يکافه شهردار

  آن را نداشتیم. ينگهدار يچوب در اختیارمان قرار گرفت که جا

ـــامان یبا بروز جنگ دوم جهان ـــاع ایران، حبیب ثابت به همراه خانواده ایران را ترك کرد و کارخانه  یو نابس اوض

ـــد. در هاوایر اشيو دیگر امور تجار ينجار ـــپرد. او از راه بغداد و بیروت و اروپا وارد آمریکا ش با  یا به پدرش س

وظایف  يامراهللا  به مفهوم معاونت، و مجر يبه مقام ایاد یربان یاگنس الکســـاندر دیدار کرد. اگنس از طرف شـــوق

ناپذیري عشق و عالقه وصف یو شناسانیدن این آیین به ساکنان هاوای یبود و در تبلیغ بهایآیین بهائیت انتخاب شده

شدهکرد. حبیبابراز می شد و در هتلی که از پیش برایش رزرو  سکو  سی سانفران . گزیدبود اقامت اهللا پس از آن وارد 

سفر حبیب شرایط بحرانبه یقین،  سال به آمریکا آن هم در آن  شت به نیز  يکه خطرات زیاد یاهللا ثابت پا به دنبال دا

سران بهایی نبوده ستور  ست. آنان وقتجز د ضاع ایران را بحران یا ستغالت بهاییت را در خطر  یاو یافتند و امالك و م

  پیاده نمایند.  يدر امور اقتصاد ياتازه يهادیدند بر آن شدند با فراخواندن حبیب طرحها و برنامه

ساله سه  سال در طول اقامت  سانثابت پا ساکن در آمریکا مالقات کرد و در اش در  سیاري از بهائیان  سکو با ب سی فران

س 1942/1321آوریل  ستمیب ساالنهبه همراه خانواده  یشم شیکاگو رفت و در انجمن  بهائیان آمریکا که در  ياش به 

در  یجست. نمایندگان بهائیان آمریکا و دیگر افراد بهائ رکتد ششاگو ـ معبد بهائیان ـ تشکیل میمشرق الذکار شیک

آن دارند. ثابت به  يبه حضــور و شــنیدن گزارشــها یعالقه و ارادت مفرط Conventionاین انجمن یا کانونشــن 

 یبهایسران يبود، لذا به نیویورك رفت و به توصیههزار دالر به صورت حواله خارج کرده 93هنگام خروج از ایران 

ت المحصــو ي. ابتدا کوشــید در بازار ایران براکردآغاز 30را در خیابان راکفلر پالزا، شــماره  اشياقتصــاد يلیتهافعا

بیابد. این کار را با صـــادرات کتیرا از ایران به آمریکا آغاز کرد اما توفیق نیافت. ســـپس شـــرکت  يآمریکایی بازار
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ــی و  فیروز ــادرات لوازم آرایش ــتیرا براي ص ــآمریک بهداش ــیس کرد. او اجناس و لوازم آرایش و  یایی به ایران تأس

شت سرا از آمریکا به ایران می یبهدا ستاد و از طریق عوامل خود در ایران، به ویژه مو سبت فامیلی هم  یحقان یفر که ن

متنوع آمریکایی به ایران به  يبراي صـــدور کاالها یاز مدت پسرســـاند. در بازار ایران به فروش می داشـــت،با ثابت 

ت ثابت پاســال (پاســال به نام شــرک یامیل عبود، الکســاندر ســافیان و محســن لک شــرکت ،یهمراهی علی اصــغر پناه

از این شرکت در تهران و  ییهافامیلی چهار نفر مؤسس شرکت به جز ثابت) تأسیس کرد. شعبه اولترکیب حروف 

 و پاسال در تهران بود.   نیویوركید ترکیبی از شرکت حبیب ثابت در دآمریکا افتتاح گردید، در واقع شرکت ج

در  یواسطه نام همین شرکت هم بود که بعدها حبیب ثابت به ثابت پاسال شهرت یافت. شرکت مزبور توفیق فراوان به

ــادرات کاال و اجناس لوکس آمریکایی به بازارهاي ایران یافت و حبیب ــدور کاالهايص مختلف به  اهللا در جریان ص

ستیک را پررونق یافت در  یایران وقت صادرات ال سش1323بازار  ضور در کانون  یم شیکاگو و ح سفر به  در جریان 

بزرگ تولید الســـتیک ارتباط یافت و پس از انجام کارهاي  يشـــرکتها از یبا یک یســـران بهای یها با راهنمایبهایی

سطح وسیع و گسترده آغاز شد و کارخانه مزبور سهم قابل  کار صادرات محصول آن کارخانه به ایران در ،یمقدمات

  از الستیک خود را به ایران اختصاص داد. يامالحظه

  

  در آمریکا يثابت با مادر محمدرضا پهلو اهللابیدیدار حب

وزیر، پدید آمد، و محمد مصــدق، نخســت يکه بین محمدرضــا پهلو یبه دنبال اختالفات یشــمســ 1332در تابســتان  

محمدرضا در اثر فشار دولت از ایران خارج شده، به آمریکا رفتند. مادر محمدرضا ، ملکه مادر،  ياز خانواده ياعده

ستقبال حبیب ثابت قرار گرفت. حبیب  وارد نیویورك شد و مورد یاز آنان بود. او با کشت یرضاشاه، هم یک سرهم ا

ي مادر به هنگام خروج از عرشـــه يگرفت، اما ملکهبراي او و هشـــت نفر همراهش در هتل والدرف آســـتوریا اتاق 

ال دادند. شکست. او را با آمبوالنس به بیمارستان نیویورك انتق مچ  يکشتی پایش سر خورد و بر زمین افتاد و از باال

ستان نیویورك براالحبیب هم با همان آمبو شد. بیمار صحبت  ستان رفت و در بین راه با ملکه مادر هم  ينس به بیمار

ش يملکه يروي پا یانجام عمل جراح ست تا   یمادر آماده بود اما او از بیهو شت و از حبیب خوا عمل  پایانترس دا

ستریلیزه پوشید و وارد اتاق عمل شد و تا پایان عمل در کنار   يادر کنار او بماند. حبیب نیز این کار را کرد و لباس ا

کرد و همسرش،  يبه و يمادر در بیمارستان خدمت زیاد ين ملکهشد يروز بستر 29ملکه مادر ماند. ثابت در طول 

س سته در خدمت ملکه ،یباهره خم ضا پهلو ينیز پیو ستاد و از  يمادر بود. در این ایام محمدر دو تلگرام به حبیب فر
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سبات بعدها در نفوذ ثابت در بدنه قدرت حکومت پهلو يخدمات و  يدر قبال مادرش تشکر کرد. این خدمات و منا

به  یشمس1333 یا 1332که با ورود ثابت پاسال در  ياتأثیر زیاد گذاشت. به گونه یاز امکانات حکومت ییگیرو بهره

مادر او و خانواده به میهمانایران ملکه  ـــر دعوت کرد و در برهه یمجلل یاش را  به حما يهادر قص از  تیمختلف 

  داد. يبه و يابرخاست و امتیازات ویژه يو ياقدامات اقتصاد

  

  وابسته به ثابت پاسال ياز شرکت ها یکی  يشرکت کانادادرا
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 یحاج طرخان یعل

ــته –در تهران  1303(زاده  یترخان یحاج یعل بهمن  امیتهران بود. او در ســ انیاز بازار در دمشــق)  1372 درگذش

ـــ یحکم یط 1357 بازرگان ياداره گریبه همراه هفت نفر د ران،یرهبر ا ،ینیاهللا خمروح دیاز طرف س تاق   یامور ا

شــهردار  نیبه عنوان اول 1331در ســال  یداشــت. طرخان هدهاتاق را برع ییرا در دســت گرفتند. او امور اجرا رانیا

یکى  ي. وکردیم تیدر تجارت روغن و قند و شکر در بازار تهران فعال یمنتخب کرج در انتخابات برنده شد. ترخان

مدیران موفق در عرصــــه که پ ياز  یت پیش و پس از انقالب بود  عال شیمدیر نیز  یانقالب يهاتیاز انقالب در ف

ـــارک به فرمان روح تمش ـــت. او  بازار یزدانیاموال هژبر  اریاخت ینیاهللا خمداش به اتفاق چند  ـــداهللا  گرید يرا  (اس

 يبه و ینیخم امیاموال هژبر را به عهده گرفت، در پ يمصادره ي) در دست گرفت. وقیشف اهللابیو حب يعسگراوالد

ست: آمده سدا انیبه اتفاق آقا یعالجناب ،تعالی …ا دةای – یطرخان یحاج عل يجناب آقا«ا سگر …حاج ا  اوالدي ع

به  يدامدار ساتیو تأس يکشاورز ينهایو مستغالت و زم ییکه آنچه از دارا دیدار تیمأمور قیشف اهللابیو حاج حب

و آنچه را ممکن اســت فروخته و به صــورت نقد  دیگرفته و حفاظت کن اریهمه را در اخت باشــد،یم یزدانینام هژبر 

(کارخانه  يگرید لیبدال» اتخاذ شــود. مینموده تا بعداً در مورد آن تصــم زیوار يبنام ســه نفر یحســاب بهو  دیدرآور

ــهد خو ــنا ينفر 51از  یکی زین ی) خود طرخانيش ــعه ص ــد که طبق بند ب قانون حفاظت و توس ــوب  رانیا عیش مص

ــورا ــد. از وى و خاندان بزرگ حاجى ترخانى مج يش ــادره ش موقوفات عام بزرگ و  موعهانقالب تمام اموالش مص

  است.مختلفى با نیات مختلف به جاى مانده

  

  یترخان یحاج یعل

   



298 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 ســـتیهم در ل یکرد. نام طرخان دایپ کیتراژد یســـرنوشـــت 57بود اما پس از بهمن  یخود از مبارزان انقالب یطرخان

سان صادره ماموال دیبود که با یک صادره دیبود که با يافراد ستیو هم در ل شدیشان م  یزدانیشده هژبر به اموال م

تالش کرد اما او اموالش را پس  یطرخاناموال حاج يریگبازپس يبرا یبهشـــت اهللاتی. اگرچه آکردندیم یدگیرســـ

  .نشددهیاز او شن يکه درگذشت خبر 1372کناره گرفت و تا سال  یاز امور حکومت یدگینگرفت و با رنج

 نیعنوان اولبه  شدندیمردم انتخاب م لهیکه شهرداران بوس) 1331 ریت 30در زمان دولت مصدق ( یترخان یحاج یعل

شنا. شدنددهیشهردار منتخب کرج برگز سبت به خر ییآ شد تا بعدها ن شهر کرج موجب  ض دیبا  شنبه و  یارا قلعه 

شاورز يسازشهرك  ض نیا يبندو قطعه کی. با تفکدیدر آن اقدام نما يو ک شابانیخ ،یارا شلوله ،یک آب و  یک

 نیه امور اب یدگی. رســجادشــدیا” شــهرك گلشــهر“فراهم و  یتهران يهاخانواده  القیی يبرا ییهابرق، باغچه نیتأم

  آقا بود. یعلحاج  تیفعال يهانهیاز زم یکی یاراض

  

    ) ي(شاپور یپدر حاج آقا رضا حاج طرخان یطرخانحاج یتقحاج محمد
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 یاراض نیاز ا یبخش  بعدها .)دهدیم لیتشکشهر کرج را  5از منطقه  یکرج، امروزه بخش رونیب یالقیی(آن شهرك  

احداث مسجد  ،ینیمعارف د غیو نشر و تبل يبر فقه جعفر یمبتن ینیدانشگاه د کی جادیبه منظور ا یکیو قطعات تفک

سات نیو کمک به تام سکن ا شجو دیم ستمند و ن انیو دان  رهبر سفر انی. بعدها در جردیوقف عام گرد ازمندیو افراد م

ـــ نیبه کرج هم ایران ـــخنران ییگردهما لمح یاراض ماهها يرهبر یمردم و س  یاول انقالب عل يقرارگرفت. در 

 تیمسوول 1357بود که در اسفند  ینیخم ندگانیاز نما یکیمنصوب شد. و  یاتاق بازرگان تیبه عضو یترخانیحاج

 واگذار شد. دنها نیمستضعفان اموال هژبر به ا ادیبن سیعهده گرفت. با تاسرا به یزدانیحفاظت از اموال هژبر 

 عی. در صناشدیسه برادر عمدتا با مشارکت هم انجام م يو اقتصاد یزرگانبا يهاتیهمانگونه که قبال ذکر شد فعال و

  )…کارخانه شهد و ،يبود. (خو شتریب هیو قند اروم ریآقا در امور قند بردس یعلحاج  تیقند و شکر فعال

  

 یترخانیحاج يخانواده

در  یآمد. پدرش حاج محمدتق ایدر تهران به دن یمذهب يادر خانواده 1273در ســـال  یترخان یرضـــا حاجحاج آقا 

ش سقط فرو شت و مادرش از خانواده یمحله پاچنار تهران  ضا فرزند بزرگ خانواده بود  يروزآبادیف يدا بود. حاج ر

تهران  1283) (زاده یترخان ی(حاج یآقا تهرانجواد رزایماز برادران به نام حاج  یکیکه سه برادر و دو خواهر داشت. 

از  1358در سال  شانیمشهد بود. ا هیخراسان و حوزه علم يعلما فیو از معار یربان یمشهد) عالم 1368و درگذشته 

 .شددهیبرگز یمردم خراسان به عنوان عضو مجلس خبرگان قانون اساس يسو

ــا حاجآقا حاج ــاپور مغازه عطار دانیدر م یترخانیرض ــبه خوش  يش ــت و از کس و معتبر تهران بود.  نینام، متدداش

شاپور بود به امغازه و منزل نکهیباتوجه به ا شاپورآقاحاج  شانیشان در محله  ضا  ضا از افراد . حاج آقاگفتندیم ير ر

ــتمندان در ا نیذغال بارزاق و خاکه عیمحله بودند. توز ریخ  جادیتالش در جهت ا ،یبعد از جنگ جهان یقحط امیمس

مسجد ارك  ،ياست. پرورشگاه جعفر رخواهانهیو خ یاقدامات اجتماع نیساجد از جمله او م هاخانهمیتیو کمک به 

آنها مسجد اعظم قم است  نیماندگارتر یاست ولمانده ادگاریبه  شانیو از ا میاست که ما خبر دار هایینمونه …و 

 بود.مباشرت در احداث آن را برعهده گرفته يبروجرد اهللاتیکه به دستور آ
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سحاج آقا مرحوم ضا با ب ضرت آ شیاز علما و مراجع زمان خو ياریر سار اهللاتیدر ارتباط بودند، از جمله ح  ،يخوان

مرحوم  يهاسخنرانی. …الجنان و  حیصاحب مفات یقمعباس محدث خیمرحوم حاج ش ،يبروجرد اهللاتیحضرت آ

شد  شاد فرار يبهلول بعد از ماجرا مرحوم. شدیبرگزار م شانیبود که در خانه ا ییهااز برنامه یکیرا بود و  يگوهر

  او بود. ياختفا يهااز محل یکیرضا حاج آقا يخانه

  

 

  ) ي(شاپور یطرخانحاج آقا رضا حاج
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 آقا رضافرزندان حاج

نام، از افراد خوش زیخانواده ن نی) سه دختر و سه پسر داشت فرزندان اي(شاپور یترخان یرضا حاجآقامرحوم حاج 

 .شدندیمو خدمتگزار جامعه شناخته ریّمورد اعتماد مردم، خ ن،یمتد

ــر، کاظم، عل هر ــه پس ــب و کار را از مغازه عطار یو محمدتق یس  يتهایبودند، فعالدر کنار پدر آغاز کرده يکه کس

ر بود قند و شک عیو صنا مانیروغن، قند و شکر، س ژهیکشور به و يپخش کاال نهیخود را که عمدتاً در زم ياقتصاد

موجب  يصــداقت و امانتدار ،يدارمردم کو،یرفتار ن ن،یبا مشــارکت و در کنار هم ادامه دادند. تالش و پشــتکار، تد

بود که موجب رونق  یاســتیســ شــتر،یبود. قناعت به ســود کمتر با گردش کار ببرادران شــده نیجلب اعتماد مردم به ا

شد. آنچه امروزه  شان  سب و کار شتر«ک شخط شد،یمدهینام »يمداريم همه موجب  هانیا ورد عمل آنان بود.م یم

سه برادر، آنها را از  نیا یبازرگان يتهایکشور به شمار آورند. فعال يو فعاالن اقتصاد نانیتا آنان را از کارآفر دبوشده

ـــران هم مانند پدر اهل خدم یعیبود. طبغافل نکرده یو مذهب یفرهنگ ،یاجتماع يتهایفعال ـــت پس ت به جامعه اس

آموزان، به امور مدارس و دانش یدگیکمک و رس تام،یا بهخدمت  ازمندان،یبه محرومان و ن یرسانباشند. کمکبوده

 نیمساجد ازجمله ا تیالحسنه، کمک به احداث و فعالقرض  يهاصندوق سیاز تأس تیحما ،ینیطالب و مدارس د

 داشتند. تیفعال نهیدر آن زم قهیو ذوق و سل صیبود که هر سه برادر بسته به تشخ یامور اجتماع

 شابوریمشهد و ن يلویس کهیآرد ندارد، درحال رهیذخ نیقزو يلویدولت موقت متوجه شد س 1358نمونه: در سال  کی

شت، در ا صباغ نیآرد فراوان دا شور) از طر ری(وزانیهنگام مهندس  ست تمام امکانات  یترخانیحاج یتق قیک توان

  )243ص رانیا ي. (سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادردیمشکل به کار گ نیا حل يشرکت را برا

  

 )1387تا  1300( یترخانیکاظم حاج

 یرانیموسسه تاکس ياندازراه کار را در کنار پدر تجربه کرد. متوسطه، کسب و التیبعد از تحص یترخانیحاج کاظم

ـــارکت حاج عبداهللا مقدم از تجربه ـــهر تهران با مش ـــپس با تول گرشید يش در  رانیدر ا ینباتروغن نیاول دیبود. س

ــنعت ــور به ،یندگینما تنگل با گرف ینباتتهران به نام روغن یکارخانجات ص عهده گرفت. پخش پخش آن را در کش

و پخش  مانیکارخانجات س یندگیاخذ نما ران،یقند حبه در ا نیاول دیشرکت قند حبه فادا و تول سیقند و شکر و تاس

شور، راه د مانیس سه حمل و نقل به منظور توز ياندازر ک س سا مانیس عیمو  يها تفعالی جمله از …کاالها و  ریو 
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شته يکه با همکار بود شانیا يتصاداق امور  يآقارضا در قم برااند. کاظم از زمان اقامت حاج و مشارکت برادران دا

سجد اعظم، روزها ضا (بعد از فوت حاج رفت. که یهفته به قم م یانیپا يساختمان م کرد  دای) هم ادامه پ1348آقا ر

ـــبت ب قم در ارتباط بودند يو با مراجع و علما . به عنوان نمونه نمودندیآنان اقدام م يازهایرفع کمبودها و ن هو نس

کاغذ  دیخر يبرا دیمسجد اعظم را چاپ نما یخط يهاکتاب فهرست نسخه خواستیم ياستاد اهللاتیکه آ یهنگام

تقبل  یگانیگلپا اهللاتیرا آ هیو بق یترخانیکاغذ را حاج نهیکمک خواست؛ پانزده هزار تومان از هز یترخانیحاجاز 

 )243. صرانیا يکردند. (سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصاد

ـــالها يمطهر از ورود و اقامت بعد ـــفران کاظم حاج یکیقبل از انقالب  يدر تهران، در س به قم در  یترخانیاز همس

ضال يمطهر هاهفته انیپا سفرها بود.  شانیمعمول ا يهاقم از برنامه يبودند. ارتباط و مالقات کاظم با مراجع و ف در 

ادامه  قتیآنان در حق يهااز برنامه يو فکر یمال تیو حما یمذهب يهاتیبا محافل و شــخصــ يو همکار يهمفکر

  .شدیرضا بود که توسط حاج کاظم دنبال مراه مرحوم حاج 

  

  

   یحاج کاظم حاج طرخانو  بازرگان مهدي مهندس از سمت راست
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 يبا همکار 1337. در سال گرددیبه سالها قبل بر م يمطهر اهللاتیآمرحوم حاج کاظم با  يو همکار ییآشنا يسابقه

 یاجتماع نهادي …و یترخانیدکتر یداهللا ســحابی، مهندس کتیرایی، کاظم حاج ،يمطهر اهللاتیمهندس بازرگان، آ

است. هدف آن » مکتب تربیتی اجتماعی علمی«شد. نام متاع برگرفته از حروف اول  سیتأس» متاع«موسوم به  یاسالم

 سیسر و صدا تأس یب يهاتیفعال نیهاي اجتماعی بود و شکل سیاسی نداشت ولی کامال مذهبی بود. حاصل افعالیت

سه و نهاد د نیچند س ستقل بود که ب یاجتماع ینیمو شر یه عنوان نمونه مم شرکت ن شار،  سهامی انت شرکت  توان از 

کمال  رستانیبانوان، دب یاسالمی معلمین، انجمن اسالماسالمی مهندسین، انجمن اسالمی پزشکان، انجمن منقلم، انج

سالم سه ا س شکار  يتهایرا بر فعال یمذهب یاجتماع يتهایگونه فعال نیکاظم ا حاج نارمک را نام برد. ینارمک و مو آ

 .دادیم حیترج یاسیس

مهندس بازرگان،  ،يمطهر انیبا حضور آقا 1358 بهشتیارد ازدهمیروز  ،یپس از انقالب اسالم» متاع«جلسه  نیاول

واقع در  یمهندس ســحاب يدر منزل آقا یرائیمهندس تاج و مهندس کت ،یترخانیحاج کاظم حاج ،یمهندس ســحاب

اتفاق افتاد. شرح  يمطهر شب ترور نیهم 12 اعتشد. و بعد از جلسه در س لیالدوله تشک نیبهارستان باغ ام ابانیخ

است. نقل شده 1391 بهشتیجام جم دوازدهم ارد يدر روزنامه یرائیمرحوم مهندس کت تیآن شب به روا يماجرا

مان بازرگان ر یز ندس  حاج سییکه مه کاظم  با  بازار  به  قت بود در امور مربوط  لت مو ـــطف یرخانتیدو  یو مص

  )246. صرانیا ي. (سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادکردیمشورت م نسبیعال

  

  یگانیگلپا یاهللا صاف تیآ ،یحاج کاظم حاج ترخان
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 )1358تا  1308( یطرخانیحاج یمحمد تق

مد خانیحاج یتق مح عار يهااز چهره یکی یتر بارز و از م عه  جیبازار تهران بود. او در ترو فیمعروف م و اشـــا

سالم يفرهنگ و نهادها سزا یا المنفعه عام يکارهادر شقدمیو پ ریفرد خ کیکه به عنوان  يداشت به طور یینقش ب

 ییبود ســهم بســزا رانیا 57مبارزات انقالب  یاصــل ياز ســنگرها یکیمســجد قبا که  يانگذاریزبانزد عام بود. در بن

شت و به سجددا صلی هیات امناي م ضو ا سطه اینکه ع سیار نزدیکی با آیت وا شت. از قبا بود، ارتباطات ب اهللا مفتح دا

 يهاها و صـــندوقدرمانگاه سیو شـــرکت در تاســـ سیاند تاســـبوده دیبدان عالقمند و مق ادیز شـــانیکه ا ییکارها

 محروم جامعه است. يهااست که به نفع عموم توده ییعموم کارها والحسنه قرض

ــان  هیاز بق شیب یبه خوش اخالق یترخانیحاج یتق محمد ــت و دلباز و نترس بود. انس ــت. دس ــهرت داش برادران ش

شار اعالم يبه انقالب خدمت کرد. برا یلیبود و خ یفیشر ستفاده ییهااز ارتباط یحت هاهیانت کرد که در کسب و یما

  .کردیمراقبت م شانیهااز خانواده انهیمخفو  دادیکار بازار و تجارت داشت. مبارزان را پناه م

 

  یترخانحاج یمحمد تق
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شحاج سجدقبا، در بخ سس م ضاي مو سین مهدیان از اع صاحبه کیاز  یح حاج "کند: ونه روایت میگخود این يم

سان بزرگوار و کم یتقآقا حاج ضت نظیري بود. من آدمی مثل او واقعا ندیدهطرخانی واقعا ان ام. وجودش را وقف نه

اي خواستند مخفی شوند، یک باغچهبود. تمام وعاظ و علمائی که تحت تعقیب ساواك بودند و میو روحانیت کرده

 يپهلو میســرســخت دوران رژ نیاز مبارز که یترخانیحاج یبرد. محمدتقخارج از تهران داشــت و همه را آنجا می

 مارستانیگرفته و در راه بمعقول هدف گلوله قرار يشهرزاد، کو ابانیخ ،یعتیشر ابانیبود در مقابل منزلش واقع در خ

را بالفاصــله بعد از ترور به  یطرخانحاج نکهیا انیتهران با ب رانمهریا مارســتانیاورژانس ب کی. کشــدیبه شــهادت رســ

بود  یانقالب يبازار یطرخانحاج یدر راه جان ســپرده بود. محمد تق يوجود و نیبودند، گفت با ارســانده مارســتانیب

  ترور شد. يکه بدست اکبر گودرز
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که چه  میافکر کرده نی. کمتر  به امیادهیاند، کمتر شـــنکمک کرده 57که به وقوع انقالب  يبازار يدر مورد آدمها

ـــان ـــلحه ها،گاهیمخف نهیهز کردند؛یرا پرداخت م ونیانقالب یمال يهانهیهز یکس ـــفرها و.... تقها، خانهاس  یها، س

 نیاما ا شد،یدشوار م اریمخالف شاه بس یاسیس نیمبارز کاراست که اگر نبود  ییاز آن دسته آدمها یطرخانیحاج

ــ ــت که حت یروزها کمتر کس ــت نکهیاز او بکند. با ا يادی یاس ــت. ترور بعد انقالب بوده انیقربان نیاو از نخس  کیاس

سنت ستند. تق یمذهب يااز خانواده یتهران یتاجر  سطه ارتباط و  یکه همه در کار تجارت بودند و ه با  رفاقتاما به وا

 یدســتهم داشــت و چون مرد گشــاده یانقالب قیو بازار فعال بودند، عال ایکه در مســاجد و تکا یجوانان انقالب یبرخ

ـــبردیپ يبرا یمک مالک چیبود، از ه ـــب یاز نظر اخالق یطرخانحاج ی. تقکردینم غیآنها در يهابرنامه ش به  نیترهیش

 عیمســـتمندان توز نیزغال و ارزاق ب یبعد جنگ دوم جهان یقحط امیبود که در ا یپدرش مرحوم حاج رضـــا طرخان

بود و مرحوم بهلول را بعد واقعه گوهرشاد در خانه ارك را داده هینیساخت مسجد اعظم قم و حس ينهیبود و هزکرده

 يدر دهه وارشاد پررونق است  هینیکه هنوز کنار حس ییپسر خلفش، هم ساخت مسجد قبا يبود. در کارنامهپناه داده

به دولت که بعد از انقالب در کمک  یو نقشـــ دید توانیبود را م ونیوعاظ شـــاگردان روحان اریدر اخت کســـرهی 50

  نمود. فایکشور ا یمال يتنگنا يدر دوره یارتزاق عموم نیتام يموقت برا

سطه یطرخانیحاج یتق صباغ یباجناق يبه وا شم  ضت  ریوز انیبا ها شور مهندس بازرگان، با محافل مربوط به نه ک

تعلق داشتند، ارتباط  تریسنت ونیکه به بخش انقالب يآبادشاه اهللاتیو آ یچون جعفر شجون یونیو هم با روحان يآزاد

ــت ــ یطرخان یحاج ،یمال يعالوه بر کمکها. داش ــاجدش مخفرا در خانه ونیانقالب ياریبس بود تا از نموده یها و مس

 نیها در حصـــن او بود. با ارهبر گروه فرقان بود که مدت ياز آنها اکبر گودرز یکیگزند ســـاواك در امان بمانند. 

 یهنگفت کرد و حاج تق یطلب پول س،یتاســ تازهحکومت  هیعل شیتهایاول انقالب بابت فعال يدر ماهها یحال، وقت

 امتناع کرد. نکاریاز ا

ستان هزار تومان پول نیاز داریم!  500گوید: ما و می رودیقرار بود که گودرزي دم در منزل حاج طرخانی م نیاز ا دا

سد: رخانی میهزار تومان، پول زیادي بود. حاج ط 500در آن زمان  »  شما این پول را براي چه چیزي الزم دارید؟«پر

نه! «گوید: گودرزي می» انقالب که کردیم!«گوید: حاج طرخانی می» خواهیم انقالب کنیم. می«گوید: گودرزي می

ــد، ما می ــوار انقالب کنیم!خواهیم علیه این ... موجاین انقالب نش ما از این « بود:حاج طرخانی بنده خدا هم گفته» س

سی بدهیم.پول سه نفر » ها نداریم به ک ضان، با دو  در منزل حاج  دمگودرزي هم کینه او را به دل گرفت و در ماه رم
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نشــاند تا  اشنهیبر ســ يادختر خردســالش گلوله دگانیدرب منزلش و جلو د يطرخانی آمد و نمک نشــناســانه جلو

 از دست بدهد. 1358روز از تیرماه  را در هفدهمین انشیحام نیاز مهمتر یکیانقالب 

ــت اما کمتر از آنها  یاز برادران نامدارش عل شیب نیو تد یبه خوش اخالق یطرخانیحاج یتق ــهرت داش و کاظم ش

س یمجال زندگ شت گرچه ب ش نیاز آنها در روند انقالب نقش آفر شتریب اریدا س یبود. نق ابعادش تا امروز  ياریکه ب

  .استدهیبه دست ما رس مشیقد نها در لسان دوستااز آن مجاهدت ییپنهان مانده و تنها بخشها
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 ساواك انگذاریبن کیشر یانقالب يبازار کیافشا شد؛  هایترخانیحاج يساله 60راز 

 موریت«با سپهبد  یو انقالب يدو برادر بازار ،»یترخانیحاج یعل«و  »یترخانیکاظم حاج«سال فاش شد که  60از  پس

ـــ 30تهران در دهه  یفرماندار نظام ،»اریبخت ـــت يدیخورش ـــاواك ا سییر نیو نخس  يوندیپ يدر دوران پهلو رانیس

 یزمان يگذارهیسرما ای يشراکت اقتصاد نی. ااستدهیکش الرا با اریبخت يهانیاز برادران زم یکیاند داشته ياقتصاد

 یعل«، مشـــهور به »گلشـــهر«نامه موقوفه نظر اســـتان تهران حکم ابطال وقف دیدادگاه تجد 54فاش شـــد که شـــعبه 

 موریحکم بود که ثروت هنگفت سپهبد ت نیصادر کرد. با صدور ا» فرمان امام ییستاد اجرا«را به نفع  »یترخانیحاج

 یکه برخ يشد؛ رازآن گشوده یخیو پرده از راز تار بود، کشفنشده و پنهان مانده ییسال شناسا 60 یکه ط اریتبخ

 یشــمســ 40 يدر اواخر دهه ياقتصــاد وندیپ کیراز مربوط به  نی. اکردندیها آن را پنهان مســال رانیدر ا ونیانقالب

ـــت که چهار نفر به نام ـــاحب کار» عبداهللا مقدم« يهااس کاظم « ،»انیداوود القان«، »مقدم یبافپارچه« خانجاتص

ــپهبد ت«و  »یترحانیحاج ــاحت  ینیدر آن زمان قطعه زم »اریبخت موریس »  عبداهللا مقدم رزایم«هکتار از حاج  600به مس

از  یمقدم و به خطر افتادن بخشــ یورشــکســتگ يهابا توجه به بروز نشــانه ،ی. پس از مدتکنندیم يداریدر کرج خر

شته سال اموال او که در رهن بانک گذا صم 1339بود، هر چهار نفر در  هکتار را به نام کاظم  600تمام  رندیگیم میت

 شودیمواجه م يبا مشکالت اقتصاد زین یترخانی، کاظم حاج1345در سال  یعنیکنند. شش سال بعد،  یترخانیحاج

منتقل  یترخانیحاج یرا به برادرش، عل اســـتبوده اریتبخ موریکه ســـهم خودش و ســـپهبد ت نیزم نیاز ا یو بخشـــ

سهم عبداهللا مقدم و القان کندیم سال  سال بعد از اابدییآنها انتقال م يبه خانواده انیو در همان  سه   یعنیانتقال،  نی. 

سال  سدیعراق به قتل م »الهید«در  اریبخت موریسپهبد ت 1348در  سهم او به طور کامل در اخت 150و  ر  یعل اریهکتار 

تا  ماندیسر به مهر م ونیانقالب یو برخ یخاندان ترخان انیسال در م 60راز به مدت  نی. اردیگیقرار م یترخانیحاج

ساس  نظردیدادگاه تجد يکه برا نیا ست کیبر ا شته کاظم حاجد  نیهکتار از زم 150که  شودیثابت م یترخانینو

ــهر در کرج متعلق به تموقوفه  ــتبوده اریبخت موریگلش ــتاد اجرا«به  دیو با اس ــود. در حکم » فرمان امام ییس منتقل ش

 150از وجود  اریبخت موریاست از آن جا که ورثه تبه صراحت آمده ،»یقانون اساس« 49با اشاره به اصل  ژه،یدادگاه و

ـــهم ت یترخانیحاج یاند، حاج علبوده اطالعیب نیهکتار زم و به نام خودش  يبندو قطعه کیرا تفک اریبخت موریس

 نیزم نیاز ا ییهاها، بخشپس از سال یترخانی. خاندان حاجکندیواگذار م ریو بعضاً به غ تیاقدام به اخذ سند مالک
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هکتار  150موقوفه و انتقال  نیخواســتار ابطال ا ،یدادخواســت میفرمان امام با تقد ییکه ســتاد اجرا کنندیرا وقف م

  .شودیم دستا نیبه ا اریبخت موریت نیزم

بعد از انقالب، در سال  نیقوان گریو د» هزار متر يباال یقانون تملک اراض«به خاطر خروج از شمول  هایترخانیحاج

ـــ 1364 به وقف بخش قدام  ندیم اریبخت موریت نیاز زم یا گه م يرا برا گرید يهاو بخش کن ندیخود ن که در  دار

شکافروخته ریاخ يهاسال شده يامام و را رمانف ییستاد اجرا تیاند. حاال با  شخص  ست که ادادگاه، م خاندان  نیا

ــدا و به طور پنهان یانقالب ــر و ص ــرف کرده و در ظاهر  اریبخت موریت يهانیهکتار از زم 150 یچگونه بدون س را تص

  اند.وقف کرده

اهللا روح ندگانیاز نما یکیمنصــوب شــد و  »یاتاق بازرگان« تیبه عضــو یترخان یحاج یاول انقالب، عل يهادر ماه

 شیپ يسرشناس و ثروتمند سالها يهااز چهره ،»یزدانیهژبر «حفاظت از اموال  تیمسوول 1357بود که اسفند  ینیخم

 نهاد واگذار شد. نیمستضعفان و جانبازان، اموال هژبر به ا ادیبن سیاز انقالب را برعهده گرفت و با تاس

داشـــت و  یو مذهب یانقالب ياچهره شـــتریبود که ب یترخانیاز ســـه برادر حاج گرید یکی یترخانیحاج یمحمدتق

ــده ــت که از گروهگزارش ش ــاه پهلو يهااس ــا ش عاقبت مقابل  ی. محمدتقکردیم یمال تیحما يمخالف محمدرض

 مارستانیگلوله قرار گرفت و در راه ب هدف» معقول« ي، کو»شهرزاد« ابانیتهران، خ »یعتیشر« ابانیمنزلش واقع در خ

 است.بوده» فرقان«با گروه  يترور و تیجان باخت. گفته شد مسوول

  

  يدر کنار نواب صفو یحاج ترخان کیشر اریبخت موریت
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نفوذ هم مانع از  نیداشــتند و به واســطه هم ونیانقالب انیدر م يادیو کاظم نفوذ و احترام ز یســه برادر، عل نیا انیم از

ــدند. چرا که از نظر برخ لیاموال خود در اوا يهمه فیتوق ــرما نیا ون،یانقالب یانقالب ش  دارانهیبرادران از جمله س

سه برادر،  نی. اشدیم فیاموال آن ها به نفع انقالب توق ستیبایو م شدندیمحسوب م يپهلو يدوره يشدهشناخته

، شـــش برادر مشـــهور خاندان »محســـن«و  »یمرتضـــ« ،»ینقیعل«، »ابوالحســـن« ،»یمحمدعل« ،»یتق« يهاییاپســـر د

ستند»یخاموش« ساز همه مهم  یخاموش یشش برادر، تق نیا انی. که از مه ست. او از فعاالن  سیتر ا  گذارانانیو بن یا

 یتق درگذشــت. 1385بود که ســال  یاســالم يمجلس شــورا يدوره نینخســت يندهیو نما »یموتلفه اســالم«حزب 

را برعهده داشت  که به  یاسالم غاتیسازمان تبل استیر يبود که روزگار »یخاموش يمهد«به نام  يصاحب فرزند

 منصوب شد. »هیریسازمان اوقاف و امور خ« سییعنوان ر

 یترخانیحاج یو موقوفات عل هانیاز زم یبخش یرا برعهده گرفت که متول یسازمان استیدر واقع ر یخاموش يمهد

  .اوردیرا از چنگ اوقاف درب هانیزم نیفرمان امام نتواند ا ییباعث نشد که ستاد اجرا یلینسبت فام نیبود اما ا

 

  يشعبان جعفر ، نفر سومعبداهللا مقدم رزایحاج منفر دوم از سمت راست: 
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 یکاظم خسروشاه

ســال وزارت  کیبه مدت  یاســت. خســروشــاه یرانیو دولتمرد ســابق ا دارهیســرما ن،یکارآفر یخســروشــاه کاظم

 نیا یخسروشاه يمنصب از سو نیا رشیپذ رسدیآموزگار برعهده داشت. به نظر م دیرا در دولت جمش یبازرگان

از شــش پســر حســن  یکی یهباشــد. کاظم خســروشــاقرار داده یاســالم يخانواده را در معرض غضــب نظام جمهور

حقوق  يکرد. او دانشجو لیتحص زیرا در تبر رستانیاست. او تا سوم دب زیتبر یاتاق بازرگان نیاز مؤسس یخسروشاه

ص کایدر تهران بود که به آمر ضمن تح سون راب« ییشرکت دارو یندگینما لیمهاجرت کرد و  ست  »نزیماک را به د

کار  نیکرد کاظم در ح سیرا تأس ددارویتول یدارو، شرکت سهام نعتدر ص يتجار يهاتیآورد و با گسترش فعال

 نیمصادره شد بنابرا رانیا یپس از انقالب اسالم یکرد. اموال خسروشاه افتیاقتصاد را از دانشگاه تهران در يدکترا

  مهاجرت کند. رانیمجبور شد به خارج از ا یکاظم خسروشاه

  

 یخسروشاه کاظم

   



312 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 یخسروشاه خاندان

شاه يخانواده سرو سرما یخ شرکت  سس  صنعت يگذارهیمؤ دارو،  دیتول يهاو کارخانه نویم یالبرز و مالک گروه 

ند یتول نه و تجارت نیپرس و چ نه در اکارخا  يخانواده نیا ياز اعضـــا یبرخ زیبودند. پس از انقالب ن رانیخا

 .دندیرس رانیدر خارج از ا یمهم يهاو سمت هاتیبه موفق نیکارآفر

خاندان  اریبودند. با تالش بسـ رانیصـنعت ا يهانیو موثرتر هانی، از اول1358تا  1280از سـال  یخسـروشـاه خانواده

شدند.  رانیا خیچهل و پنجاه در تار يدر دهه یدارو و خوراک عیو توز دیتول یفعاالن صنعت نیتربزرگ یخسروشاه

ـــرکت یتمام ها،ییامصـــادره اموال و دار انی، در جر1357پس از انقالب ســـال   يخانواده يهاها و کارخانهش

خانواده را اشتباه دانستند،  نیمصادره اموال ا یبرخ یانقالب يمصادره شد. اگر چه پس از فرونشستن فضا یخسروشاه

ــاه ــروش ــده هرگز به خانواده خس ــادره ش ــدند. به نظر مبازگردانده یاما اموال مص ــدینش ــب وزارت  رشیپذ رس منص

قرار  یاسالم يخانواده را در معرض غضب نظام جمهور نیا یتوسط کاظم خسروشاه در دولت آموزگار یبازرگان

شد. عل شاه یداده با سرو سن خ شور را  يدیبا ناام تایها، نهابدون پس گرفتن کارخانه ،یدوندگ یبعد از مدت یو ح ک

ـــور مهاجرت کردند. حاج  هاز آنها ب یرو پس از انقالب برخ نی. از اروندیو به کانادا م کنندیترك م خارج از کش

بود که به همراه دو  زیتبر یاتاق بازرگان سیها رئاول، مدت يدوران پهلو لیدر اواخر قاجار تا اوا یحسن خسروشاه

س شاه نیبرادرش غفار و ح سرو سرش تجارت خاندان خ شش پ سترش دادند؛ که به واردات  يگذارهیرا پا یو  و گ

دارو را  دیو گروه تول نیدر قزو یکارخانه نســاج یشــکر پرداختند. بعد از مدت و يچا ذکاغ ،یمثل فاســتون ییکاالها

 ریخانواده به شرح ز نی. افراد سرشناس اوستندیبه گروه خانواده پ زین شیهاپنجاه، نوه ي. در آغاز دههکردندیاداره م

 هستند:

 ییغذا عیصــنا نیاز بزرگتر یکیکارخانه خرمدره به  سیکه با تأســ نویم یگروه صــنعت گذارانیبن ،یخســروشــاه یعل

ــد. عل لیتبد انهیخاورم ــاه یش ــروش ــه خ یخس ــس ــاختن  ياندازدر خرمدره راه زیرا ن نویم هیریموس ــغول س کرد و مش

 در خرمدره بود. يمدرن و مجهز مارستانیب

 یبود، پس از مصادره اموال، بعد از کل نویم یگروه صنعت يدهندهو مالک و گسترش نی: کارآفریخسروشاه حسن

ـــور را ترك م يدیبا ناام تاینها يو ،یدوندگ ـــرکت ف یو پس از مدت رودیو به کانادا م کندیکش ـــاپ را  وچریش ش

شعبه و  90کانادا با  يارهیفروشگاه زنج نیگترفروشگاه را به بزر نیا يبزود ی. حسن خسروشاهکندیم يگذارانیبن
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 یآن کشور شد. ثروت حسن خسروشاه دارانهیسرما نیاز بزرگتر یکیبه  لیکرد و تبد لیکارمند تبد 8000حدود 

 .دیآیفرد ثروتمند کانادا به حساب م نیکه هفتم زنندیم نیدالر تخم اردیلیم 2را حدود 

 .پرسیاز جمله تول ییدارو يهاشرکت گریو د ددارویشرکت تول انگذاریبن ،یخسرو شاه کاظم

شاه دارا سرو سپد یعامل قبل ری: مدیخ سال  مزیتا وركیویاوبر. ن یعامل فعل ریمد 2017اوت  27و از  ایاک  2016در 

شاه سرو  ی) معرفکایدالر آمر ونیلیم 96از  شی(ب کایعامل در آمر رانیدرآمد مد نیباالتر انیرا در م یدرآمد دارا خ

سه رفتند و شاهد سرنگون ت،سال داش 9که او  یوقت یدارا خسروشاه يکرد. خانواده حکومت  یابتدا به جنوب فران

سب يپهلو شدن ک صادره  سپس برا شانیوکارهاو م شدن به د يبودند.  ضا گریملحق   کایشان به آمرخانواده ياع

  مهاجرت کردند.

  ینیخم اهللاتیمحل اقامت آ یباغ خسروشاه

ها با توجه به گفته یبرخ ،یاسالماست. پس از انقالبو بزرگ جماران بوده بایمشهور، ز يهااز باغ یخسروشاه باغ

ــواهد موجود،  ــم دانند،یباغ م نیرا در ا ینیاهللا خمروح یزندگ يهااز محل یکیو ش ــنجان یاز جمله هاش که  یرفس

ـــما د میرفتیکه ما به آنجا م ياخانه ند،به تهران آمد ینیخم اهللاتیهم که آ یزمان«: دیگویم  نی. بله، به همدیدیو ش

ـــاده بود. اما وقت ـــکل س ها، متعلق به باغ نیاز ا یکی. دینیبیدو باغ بزرگ م د،یکنیخانه نگاه م نیبه دو طرف ا یش

شاه سرو سه چهار قنات آب دارد. در ا14بود که  یخ سعت و  ساختمان وجود دارد  نیهزار متر و امام با  کهباغ چند 

 7در حال حاضــر »بود، رفتند. یمیها که قداز ســاختمان یکیکه داشــتند) به  یقلب یاراحتپزشــکان (به خاطر ن هیتوصــ

  است.قرار گرفته »ینیو نشر آثار  خم میمؤسسه تنظ« اریباغ در اخت نیمترمربع از ا هزار

 

  یباغ خسروشاه
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ـــدیظاهر م هانیدر جماران در آن در مقابل دورب ینیکه خم يمتر 120خانه  دیگویم یخزعل يمهد  يفقط برا ش

ستفاده ممالقات شت که به عمارت عل کیبار يابه کوچه یخانه، درِ کوچک نی. اکردیها از آن ا شاه یدا سرو  ،یخ

هزار متر مربع از 7هزار متر مربع وسعت داشت. هم اکنون  15عمارت  نی. اشدیم یمنته نویمحصوالت م دکنندهیتول

سط خانواده سم مؤ ینیخم يآن تو سه تنظبه ا ضرت امام خم میس شر آثار ح شغال و با د ینیو ن شده واریا ست. جدا  ا

  درگذشت. 77و در سال  ختیاز کشور گر یخسروشاه

  

  پرسیشرکت تول

شو يدکنندهیتول يهاشرکت نیاز بزرگتر یکی پرس،یتول سال  رانیکننده در او پاك ندهیمواد  ست که در   1343ا

ـــ ـــهر تهران تأس ـــد و دفتر مرکز سیدر ش ـــرکت  يدیکارخانجات تول یآن، همچنان در تهران قرار دارد ول يش ش

  مستقر هستند. نیدر استان قزو پرس،یتول

شاه نیکارآفر يکه متعلق به خانواده ددارو،یشرکت تول سرو س یخ تحت نام؛ واحد دترجنت،  يواحد سیبود با تأ

را در همان ســال، روانه  ا،یمحموله از آن، با عنوان کاروان در نیو اول دیتول 1343را، در ســال  ایدر ییشــوپودر لباس

  بازار نمود.
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با عنوان  ددارو،یواحد دترجنت تول نده،یو تنوع محصوالت شو دیتول تیظرف شیبازار و لزوم افزا يگسترش تقاضا با

 یبه شهر صنعت 1352و در سال  دیبه ثبت رس ،ییشوتن انواع پودر لباس 75٫000ساالنه  تیپرس، با ظرف یشرکت تول

ــوالت دیو با تول افتیانتقال  نیالبرز در قزو ــو: پودر لباسملهاز ج یمحص ــ ایدر ییش ــولباس نیو تک، پودر ماش  ییش

از انقالب  پس نمود. تی، شــروع به فعالدکنندهیکننده لباس هاله و ســفنرم عیجام و آبشــار، ما ییظرفشــو عیشــوما، ما

ــالم ــادره انیدر جر ،یاس ــرکت به همراه تمام نیا ها،ییاموال و دارا يمص ــرکت یش  يخانواده يهاها و کارخانهش

 مصادره شد.  یخسروشاه

پرس  یکشــور، شــرکت تولپودر در نییپا تولید تیو ظرف رانیبازار ا يباال يو متعاقب با تقاضــا 60 يدهه يابتدا در

و عرضه سهام آن، در سازمان  رشیبا پذ 1379تن پودر، در سال نمود و در سال  150٫000تا  تیظرف شیاقدام به افزا

 زویا نامهیگواه يپرس دارا ی. شــرکت تولدیگرد لیعام تبد یخاص، به ســهام یبورس اوراق بهادار تهران، از ســهام

ـــتیز تیریمد( 14001 ـــو تیفیک تیریمد( 9001 زوی)، ایطیمحس ـــنعت ش ـــگاهیآزما( 17025 زوی)، اندهیدر ص  ش

 قرار دارد. ،یرانیشرکت برتر ا کصدی) و در شمار تهیاکرود

ــال  پرسیتول برند ــنواره مل نیدر دهم 1392در س ــنعت ا یجش  رانیبرند برتر ا 100از  یکیبه عنوان  رانیقهرمانان ص

شد. پس از آن کارخانه  لیتعط »هیمواد اول هیمشکل در ته« لیبه دل 1397مرداد  27از  پرسیتول کارخانه شد.شناخته

  دوباره آن اعالم شد. یلیمهر، تعط 28شده بود که دوباره در  ییبازگشا 1397مهر  14در 

  

  پرس یشرکت تولتولیدات 
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 نویم یگروه صنعت 

ـــنعت گروه ـــال  نگیهلد کینام  نویم یص ـــت که در س ـــ 1338اس ـــط  يدیخورش ـــا یکیتوس  يخانواده ياز اعض

 سیود را با تأســخ يدیتول تیفعال 1338آبان  ســال  16شــد و در نهاده انیبن یخســروشــاه یعل یعنی ،یخســروشــاه

 یو بهداشت یشیلوازم آرا رو،اشکالت، د ت،یسکوئیانواع ب دیاکنون با تولآغاز کرد. و هم نویپارس م یشرکت صنعت

ود و پس ب یو حسن خسروشاه یخسروشاه یعل يکارخانه به عهده تیریمد 1357. تا سال کندیم تیدر کشور فعال

 اریس در اختمصــادره شــد و ســپ زیشــرکت ن نیا  ها،ییمصــادره اموال و دارا انیدر جر یانقالب اســالم يروزیاز پ

ها، ارخانهکبدون پس گرفتن  ،یدوندگ یبعد از مدت یو حسن خسروشاه یقرار گرفت. عل رانیا یمل عیسازمان صنا

نظر شرکت  ریو ز نگیدر حال حاضر به صورت هلد نویم ی. گروه صنعتروندیو به کانادا م کنندیکشور را ترك م

 51، 1380مسـتقل اسـت. از سـال  یشـرکت حقوق 12که متشـکل از  شـودیآزادگان اداره م ییو خودکفا ياقتصـاد

 .دیآزادگان واگذار گرد ییو خودکفا يدرصد سهام به شرکت اقتصاد

ـــال در ـــکوئیب دیخطوط تول 1356–1355 يهاس ـــد که  ياندازخرمدره راه تیس  دیطوط تولخ نیاز بزرگتر یکیش

سفنج کیبود؛ و بعد از آن ک ایدر دن تیسکویب نفر و  1900کارگران به  شمار راتییتغ نی. با اشدیم دیپم تولپم یا

و  یارکنان، منطقه مسکونک یبهبود زندگ يبرا عالوه. بهبوددهینفر رس 200 زیو مهندسان ن هانیشمار کارمندان تکنس

شته اریرا در اخت یامکانات زندگ ریسا شاه یشد. علکارگران و کارمندان گذا سرو سه خ یخ س در  زیرا ن نویم هیریمو

ـــاختن ب ياندازخرمدره راه ـــغول س ـــتانیکرد و مش  يروزها نیدر آخر يدر خرمدره بود. و يمدرن و مجهز مارس

ـــورش در ا ندازشپس رانیحض ی در را ا ـــاختمان ،يمهندس غفور اراخت ـــرکت قرار داد تا  يهاناظر س  يروژهپش

 برساند. انیبه پا زیخرمدره را ن مارستانیب يکارهمهین

 رانیبه بازار ا نویارخانه مک يفرهایو با و دیتول» سه ستاره ياکره یتاف« يبود که با نام تجار نویمحصول م نیاول »یتاف«

شد. در دهه ضه  ش 50 يعر س يدیخور  انهیخاورم ییغذا عیصنا نیاز بزرگتر یکیبه  نویکارخانه خرمدره، م سیبا تأ

  است.دالر برآورد شده ونیلیم 350بالغ بر  1357در سال  يدیشرکت تول نیشد. سود حاصل از ا لیتبد

صنعت شاه یعل يبا همت واال نویم یگروه  سرو سال  یخ س1338در  سهام سی، با تأ  رانیخاص خوراك ا یشرکت 

شاه یگرفت. عل شکل سرو ضا نیهم زییدر پا یخ ست پس از جلب ر  یندگی، نما11شرکت هنکل آلمان تیسال توان

                                                           
1 1 Henkel 
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صار بازار پودر رخت ردیرا بگ »دیتا« عیتوز شاه ن،یاز ا پسرا از آن خود کند.  رانیا ییشوو انح سرو ست  یخ توان

 جلب کند. نویم یشرکت را به گروه صنعت نیا سانسیگرفتن ل يبوتس برادارویی توجه و موافقت شرکت 

س1340–1338 يسالها شمار کارگرهایشم شرکت  نیا ي:   15از  شتریبود، در ابتدا بنام گرفته "پارس"کارخانه که 

ـــروع کرد. همزمان با به راه افتادن کارگاه  ینبات و تافآب دیرا با تول ییمواد غذا دیکارخانه، تول نینفر نبود و ا ش

 رانیبوتس را در ا يبود و قرار شــد داروها زین يقســمت داروســاز ياندازبه دنبال راه نویشــرکت م ،يســازنباتآب

 شد. دیتول» سه ستاره ياکره یتاف«بود که با نام  نویمحصول م نیاول »یتاف«بسازند.  سانسیتحت ل

تمام شد و کارخانه  ساختمان کار یشمس 1341سال در و کرد شروع را يساختمان ساز ي: کارهایشمس1340 سال

 .دیرس يبرداربه بهره

 يعرضه شد. دهه نویتوسط شرکت م رانیبه بازار ا فریبار و نیاول يبرا 1341سال  وری: اواخر شهریشمس1341 سال

ـــنعت ییطال يدهه 1340 ـــرکت ص ـــعه نیکه ا يبود طور نویم یش ـــرکت با توس  يدیجد يهانیها، زمکارگاه يش

 یمناسب نیزم ،یشمس 50و  40 يهادهه ردر تهران د عیعدم تمرکز صنا استیبا س نویکرد و کارخانجات م يداریخر

 کرد. يداریدر خرمدره از توابع شهرستان زنجان خر یبا وسعت کاف

 دیتول يواحدها سی، تأســ"کیآدامس شــ" دیبه بازار و بعد از آن تول ی: عرضــه آدامس بادکنکیشــمســ1344 ســال

شکالت. تول تیسکویب صول به نام دیتول -نویشکالت با برند م دیو  سمارت تیک يهادو مح  سانسیتحت ل زیکت و ا

و فروش شکالت  دیتول رتوانست مقام اول را از نظ نوی، شرکت مرا به انجام رساند انگلستان نتاشیمک يشرکت راونتر

 کسب کند. رانیدر ا

به خارج از کشور مرتب در  شیدر سفرها یخسروشاه یعل  :"کپف"کارگاه  ي: راه اندازیشمس1340 يدهه اواخر

ما گاهین ـــ غازه هاش ـــیو م کردیم يآوراجناس مختلف را جمع يها نمونهو م به  نیاز ا یکی. در دیچش نات  امتحا

  به بازار عرضه شد.  ینمکبا نام پفک رانیبرخورد که بعداً در ا یمحصول
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در  یفودز بود. حسن خسروشاه سیبئاتر ییکایشرکت آمر ولبود محصبه آن برخورده یخسروشاه یکه عل یجنس

. میرفتیم ينادر ابانیخ يدر ابتدا نایم يبا مادرم به قناد ی: در دوران کودکدیگویمحصول م نیا يگذارخصوص نام

ــ کیها آن ــتند به نام پفک که خ ینیریش ــول یلیداش ــود خ دیکه قرار بود تول یمورد عالقه من بود. محص پف  یلیش

اسم را  نیا ادیز يبگذارم و با عجله ینمکگرفتم که اسم آن را پفک میبود، من تصم يو چون محصول شور شتدا

ص ياندازراه زین يسازتیسکوئیسال کارگاه ب نیثبت کردم. در هم شخ سال  یحقوق تیشد.  به  1347شرکت در 

 .افتی رییعام تغ یمجدداً به شرکت سهام 1352شده و در سال  لیخاص تبد یسهام

که از آن  نو،یم یصادرات محصوالت صنعت یبه عنوان متول س،یپرسوئ یشرکت صادرات سی: تاسیشمس 1348 سال

 داشت.را برعهده نویم یصنعت يهاصادرات محصوالت شرکت تیزمان تاکنون مسئول

س 1352 سال سال یشم صنعت 1352: در  شرکت  سترش  ستور کار قرار گرفت و به هم نویم یگ  نیمنظور زم نیدر د

ــنعت یفعل ــرکت ص ــد. ا يداریخرمدره خر در نویم یش ــهرك بزرگ کارخانه کیبا هدف احداث  نیزم نیش  ياش

 نیمتخصص تیجذب و هدا يبرا يمهندسان و کارکنان بستر يبرا یآپارتمان یساختمان مسکون جادیو با ا يداریخر

ده کوچک، به مرور زمان به خاطر  نیکوچک بود فراهم شد. ا يدهکده کیمکان که تا آن زمان  نیصنعت به ا نیا

ــرکت م ــتان تبد کیبه  نویوجود ش ــهرس ــده لیش ــت. اش ــال  نیاس ــ يبرداربه بهره 1354کارخانه در س  نی. اولدیرس

خرمدره  نویدر م دیتول بیترت نیبود و بد ینمکپفک يهادستگاه شددادهکه از تهران به خرمدره انتقال  ییهادستگاه

 شروع شد. یآب نبات و تاف دیآغاز شد؛ و پس از آن تول ینمکبا محصول محبوب پفک

 دیخطوط تول نیشـــد که از بزرگتر ياندازخرمدره راه تیســـکوئیب دی: خطوط تولیشـــمســـ1356–1355 يســـالها

 نفر پرسنل داشت. 2000کارخانه  1355شد. در سال  دیپم پم تول یاسفنج کیبود؛ و بعد از آن ک ایدر دن تیسکویب
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س 1358 سال شکل  قتیخرمدره در حق يسال کارخانه نی: در ایشم صنعت کیبه   يبود که منطقهدرآمده یپارك 

ــکون ــا یمس ــته اریرا در اخت یامکانات زندگ ریو س ــعهکارگران و کارمندان خود گذاش منطقه کمک  يبود و به توس

 بود.کرده ياریبس

توسط دولت مصادره شد و از آن پس  نویم یوقت، گروه صنعت يهااستیسال بر اساس س نی: در ایشمس 1359 سال

 واگذار شد. رانیا یمل عیصنا یشرکت به سازمان دولت ياداره

 .افتی رییعام) تغ ی(سهام نویپارس م یعام) به شرکت صنعت یپارس (سهام ی: نام شرکت از صنعتیشمس 1362 سال

س 1373 سال شهایشم س ي: پس از تال ستمر  سال  يانامهتفاهم یط ،یحاج آقا ابوتراب دیم  نویم يمجموعه 1373در 

ــیدارو، لوازم آرا ،ییمواد غذا يدکنندهی(تول ــت یش ــادیو بهداش ــرکت اقتص آزادگان واگذار  ییو خودکفا ي) به ش

  کشور شد. ییذاغ عتو رشد آن در صن نویم یمجدد گروه صنعت يایکه منجر به اح دیگرد

 400از  شیب دیبا تول نویگروه م گذردیم"آزادگان "به  نویگروه م يدهه از واگذار کیاز حدود  شیکه ب ییتا جا

 1380و شکالت کشوراست. سهام شرکت شوکوپارس در سال  ینیریدر صنعت ش شرویو پ دریتن محصول در روز ل

 1387آزادگان از اسفند  ییو خودکفا يداقتصا يهااستیس يو در راستا دیگرد يداریخر نویم یتوسط گروه صنعت

 خود را آنجا ادامه داد. تیخرمدره منتقل و فعال نویبه محل م

و فروش قند  دیبا موضوع مبادرت به تول 1386فارس در سال  نویم ییغذا عیشرکت صنا سی: تاسیشمس 1386 سال

مشتق شده از خرما  یعیو طب کیمحصوالت ارگان دیخرما و پودر خوراك دام؛ و تول رهیخرما، کنسانتره خرما، ش عیما

 گیرد.صورت می…خرما و رهیخرما و ارده ش رهیمانند شهد خرما، ش

خط  نیاوارد بازار شد؛  "تیوا" يآدامس بدون قند که با نام تجار دیکارگاه و خط جد سی: تأسیشمس 1388 سال

ــدیم انهیآدامس در خاورم دیخطوط تول نیو مجهزتر نیاز بزرگتر یکی ــرکت بازرگانباش ــتر در اپارس ی. ش  نیگس

 یندگیمجاز، اخذ نما يو کاالها هیمواد اول تفروش، صادرات و واردا د،یخر نهیشرکت در زم نیشد. ا سیسال تأس

ها، از بانک التیاخذ وام و تسه ،یو خارج یداخل يهابه شرکت یندگینما ياعطا ،یو خارج یداخل يهااز شرکت

ـــات مال ـــس و  هیمواد اول نی. همچنکندیم تیفعال ،یو ارائه انواع خدمات بازرگان یو خارج یداخل يو اعتبار یموس

 .شودیم هیگستر تهپارس یتوسط شرکت بازرگان نویگروه م يهاشرکت يدیخطوط تول ازیمورد ن زاتیتجه
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س1390سال صنا یتمام دی: خریشم شرکت  ضو ییغذا عیسهام  شرکت  نینام ا رییزاهدان و تغ ينان ر شرکت به 

 شرق. نویم ییغذا عیصنا

  .شودیم دیتول " تالیرس"و مجهز شکالت که با برند  دیخط جد سی: تأسیشمس1392سال
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 دارو دیشرکت تول

ساز شرکت شرکت دیتول يدارو ساز يهااز کارخانه یکیبرکت  ییتابعه گروه دارو يهادارو از  ست  رانیا يدارو ا

. کندیم تیواردات و صــادرات انواع دارو فعال ع،یتوز د،یتول نهیشــرکت در زم نیشــد. ا سیتأســ 1335که در ســال 

 یقیجامدات، تزر جامدات،مهین عات،یما يدینفر پرســنل و چهار خط تول 380 يدارو دارا دیتول يشــرکت داروســاز

 است.

سط خانواده دیتول شرکت شاه يدارو تو سرو س یخ  ي.در دههکردیم تیفعال TDشد و قبل از انقالب با نام  سیتأ

سرو شاهده یشاهپنجاه، کاظم خ شرکت ستمیس يبا م صم ییکایآمر يهافروش  دارو در  یابیگرفت مدل بازار میت

ـــ رییرا تغ رانیا ـــتان دفتر پخش، انبار و حمل به وس به وجود  هاونیکام يو گاراژ برا ونیکام لهیدهد. آنها در هر اس

 انیشــرکت پس از انقالب در جر نیو ســرپرســت انتخاب کردند. ا ریمد ،ییدارو توریزیاســتان وهر آوردند و در 

البرز  يگذارهیدر گروه سرما یتخصص يهانگیهلد لیبا تشک 1384مصادره شد. در سال  هاییمصادره اموال و دارا

شت-یشیبخش آرا ودارو به د دیشرکت تول سال بخش دارو کیتفک ییو دارو یبهدا تحت عنوان  ییشد و از همان 

  ادامه داد. تیخاص) به فعال یدارو (سهام دیتول يشرکت داروساز
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 ییزاده خو میرح یمرتض

» تجارت« يتنها برا ییکه گو »يخو« اریاز د يآشناست. مرد ینام جان،یتجار خطه آذربا يبرا »یمرتضحاج« نام

که  دانندینم گذرند،یم عصریمعروف ول ياز آنان که روزانه از مقابل کو ياریبس ستین يدیبود. تردشده دهیآفر

 نیا يهانیزم دیبود که با خر يبزرگ شهر خو ندارانیاز زم یکیاست. او  »ییخوزادهمیرح یمرتض« ادگاریبنا  نیا

 عصریول يمجموعه به کو نینام ا زیرا احداث کرد. پس از انقالب ن »عهدیول يکو« زیتبر يشهردار يمنطقه و همکار

 نیالعابدنیز«که  یبود. صنعت» ممتاز يهاتیکبر«آتش  ران،یمردم ا يبرا هایی. اما ارمغان خانواده خوافتی رییتغ

که  ییخو یمرتضآوردند. حاج رانیبه ا هیاز روس ارانشیبه همراه  1300در سال  یمرتضپدر حاج »ییخوزادهمیرح

  بود، پس از انقالب به آلمان مهاجرت کرد. زیتبر یاتاق بازرگان سیرئ 1357تا  1351از سال 

  

  ییخوزادهمیرح یمرتض
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از  یکی ییزاده خو میرح ی،مرتضـــ يکو نیا یاســـت. بانبنا شـــده رانیا یاز انقالب اســـالم شیپ عصـــریول يکو

محله بارنج  یمنطقه از اهال نیا يهانیزم دیبود که با خر یغرب جانیدر استان آذربا يبزرگ اهل شهر خو داراننیزم

 يکو«باعنوان  سیتأســ يدر ابتدا يکو نید. ایرا احداث گردان عصــریول يکو ،يشــهردار يگســترده يو باهمکار

و  هیترک يکشـــورها يکرد. کنســـولگر دایپ رنامییتغ عصـــریول يکه پس از انقالب به کو شـــدیشـــناخته م »عهدیول

 یکیدر جنوب و  زیتبر 5 يمنطقه يشهردار نیاند؛ همچنقرار گرفته يکو نیا یلدر مناطق شما جانیآذربا يجمهور

ــاختمان ــهردا يهااز س ــریول يدر مرکز کو زیتبر يمرکز يرش ــده عص که به  زیتبر یاند. مرکز تجارت جهانواقع ش

 عصریول ياست. کومنطقه واقع شده نیدر شمال ا زین شودیشناخته م جانیآذربا یمرکز تجارت جهان نیعنوان نخست

  است. زیمنطقه کالن شهر تبر نیتر انیاع

سکون یساخته بتن شیانواع قطعات پ يکننده دیتول رداكیا يسازشرکت خانه صنعت یم ض یو   میرح یاز اموال مرت

  .انقالب مصادره شد لیزاده بود که در اوا

 يدر اداره ثبت شرکتها  644/867تحت شماره   26/06/1324 خیخاص) در تار ی(سهام رداكیا يسازشرکت خانه 

 است.نموده يبردارشروع به بهره 1355و از اواخر سال  دهیبه ثبت رس زیشهرستان تبر

 :باشدیم لیشرکت بشرح ذ تیماده دوم اساسنامه موضوع فعال بموجب

س جادیا سکون يجهت احداث واحدها یبتن ساختهشیانواع قطعات پ دیو تول هیکارخانجات بمنظور ته سیو تا و  یم

آالت،  نیمواد و هر نوع ماش هیکل لیتحص ،یمحصوالت بتن ریبتن آماده و سا دیو تول هیشن و ماسه، ته دیتول ،یصنعت

س زاتیتجه کارخانه  داتیتول هیکشور، فروش کل داخل و خارج از ازیمورد ن یدکیو لوازم  یمواد مصرف سات،یو تا

 جادیبمنظور ا نیزم دیصــدور آن بخارج از کشــور، خر یداخل کشــور و در صــورت مقتضــ يهایازمندین نیتام يبرا

سکون يواحد ها ضواحد نیو فروش ا ساختهشیپ یم سرما ان،یها به متقا شارکت در امر   يهر نوع پروژه يگذارهیم

 شد.که در ارتباط با اهداف فوق با تیانجام هر گونه فعال یبطور کل ،موضوع شرکتبا مرتبط 

درصد از سهام 98/14بمقدار  یخوئزادهمیرح یمرتض يآقا يسهام خانواده هیانقالب کل يشورا يبر اساس مصوبه 

 خیو از آن تار دیگرد رانیا عیقانون حفاظت و توسعه صنا "ج"سهام آن مشمول بند  هیو بق "ب"شرکت مشمول بند 

  در آمد. رانیا یمل عیشرکت تحت پوشش سازمان صنا
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 یتهران يبرادران رستگار

که در این زمینه داراي شــهرت و مهارت خاص بودند.  معدنکار برادران ،رســتگار یرضــا و مرتضــ یبه زندگ ینگاه

 ییرهایت بایز يدشـتها انیدر م دیکنیعبور م 12يدند يبایاز زنجان به سـمت غرب کشـور و از جاده سـرسـبز و ز یوقت

سر از تپه دینیبیرا م سآورده رونیکوچک ب يهاکه   يهامیس يجاده از رو یکیدر نزد نیکابتله هیشب ییهالهیاند و و

ها به کارخانه است. از سرچشمه یمواد معدن ییجابهجا شانیکه کار اصل يفلز ییهاهستند، جعبه زان،یآو رهایت يرو

گرد  انیهستند، در م یمعدن يکه مشغول برداشت سنگها یانگوران و کارگران يجاده معدن سرب و رو نیا ریدر مس

اســت و کار داده يو ســرب را در خود جا يرو يهیگنج نیترکه بزرگ ی. معدنشــوندیمدهید یو غبار معدن به خوب

شد و حاال چند دهه است که ادامه دارد. توسط برادران رستگار رقم زده یاکتشاف و برداشت از آن به صورت اصول

ستگار جواهر ضا و م ؛يبرادران ر ضر سال  بیدر اواخر قرن گذشته به ترت یرت س 1291و  1286در  از  یکیدر  یشم

ص يهاهخانواد صفهان به دن لیا سکون ایو کهن ا فاخر و  يهاهیاز ابن یکیو محل تولد آنها  یخانوادگ یآمدند. منزل م

 يشد. جد پدر لیتبد "دياحم" مارستانیبود و بعدها به ببنا شده رانیا یو سنت یمیمجلل اصفهان بود که به سبک قد

پس از  یمل ينخست مجلس شورا يدر دوره صفهانا لیوک نیاول يجواهر يمحمد هاد رزایبرادران رستگار حاج م

 دایدســت پ يشــتریب يتهایبه موفق شــهیو کار هم لیدر تحصــ یمرتضــ ،دو برادر نیانقالب مشــروطه بود. در ب يروزیپ

 هیاول التیبود. تحصــنقش بســته شــهیبه عنوان بزرگتر هم یاما از آن جا که رضــا بزرگتر بود در نگاه مرتضــ کرد،یم

به تهران  لیتحص يادامه يهمراه برادرش رضا رستگار برا یسالگ 14بود اما در سن  ياخانهمکتبرستگار  یمرتض

سه دار یآمدند و  مدت شدند. ابعد وارد مدر صدو مرد خود نیالفنون   زیبرخوردار بودند و همه چ یساخته از نبوغ خا

سرعت  ضگرفتندیم ادیرا به  ستگار ی. مرت سهم سیتدر هب هانهیزم یدر برخ یحت ير سال و  يهایکال سن و  هم 

 .پرداختیبزرگتر از خود م یحت

امتحانات در یمتوسطه با قبول التیندادن تحص انیدر دارالفنون با وجود پا لیپس از دو سال تحص يرستگار یمرتض

 نیترعازم فرانسه شد. رستگار جوان لیتحص يادامه يبرا یسالگ 16اعزام محصل به خارج و احراز رتبه اول، در سن 

نانت و ســـوربون در رشـــته  يدر مدارس و دانشـــگاهها نســـهآن زمان به اروپا بود. او در فرا یرانیا یمحصـــل اعزام

به کار مشغول شد و  سیکرد. مهندس رستگار در دوران اقامت خود در پار لیتحص يسازیو کشت يسازویلوکوموت

شت به ا رانیسال به ا 19پس از  شت. او پس از بازگ شکده رانیبازگ شگاه جنگ و دان  سیتهران به تدر یفن يدر دان

                                                           
1 2 Dandi 
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ــجو لیاتومب يدنده يبار جعبه نیاول ياپرداخت. بر ــط دانش ــد انشیدر کالس درس او توس ــاخنه ش ــ س از  ياریو بس

اشتغال  یبه عنوان مهندس فن زیآهن نراه يحال در اداره نی. او در عشدنددهیکش نیسنگ عیصنا يهاشاگردان به رشته

شت و پس از مدت ستیبه ر یدا سراه یفن ياداره ا سو در  دیآهن مرکز ر سه سیتا شارکت  زیراه آهن ن یفن يمدر م

 داشت.

در مدرسه دارالفنون  لیتحص انیبود؛ او هم بعد از پا یخوانآموز درسرضا برادر بزرگتر هم دانش ،یبر مرتض عالوه

به مدرسه نظام رفت  یآموزش نظام يرضاشاه به فرانسه بود. رضا رستگار برا ياز سو یاعزام انیدانشجو نیجزو اول

سه را ن ستان  ستیولوژیکروبیم يکترکسب مدرك د کناردر مدرسه تولوز آموخت. او در  زیو زبان فران شش ماه تاب

کار را دو دهه در  نیشــد و ا سیدر دانشــگاه تهران مشــغول به تدر رانیگذراند. او با برگشــت به ا يافســر يرا دوره

دانشــگاه تهران نقش  یدامپزشــک يدانشــکده ياندازدر راهرضــا رســتگار  نیادامه داد. همچن گرشید يتهایکنار فعال

شت و به عنوان اول یهمم شد. عالوه نیا سیرئ نیدا شکده انتخاب  ساخت اول نهایبر ادان سئول پروژه  سرم در  نیاو م

شور و راه انداز سه راز يک س شگاه تهران هم بود؛ اقدامات يمو سه  يکه با همکار یدان ستور فران سه پا س شترك مو م

 یکه مرتض یشرکت نیشرکت کردند. نخست کی ياندازدو برادر اقدام به راه ،يفرد يدر کنار کارها اما شد. ییاجرا

 يشرکت کارها نی) بود. ارانی(سم رانیا یمعدن یصنعت یکرد شرکت سهام سیرستگار به همراه برادرش رضا تاس

شــرکت  نی. در ادادیانجام م یالملل نیو اســتاندارد ب نینو يوهیبه شــ رانیخود را در ا یو اکتشــاف یمعدن یصــنعت

سئول سازمانها يکارها ،يادار ،یمال تیریمد تیم سرما یدولت يمربوط به  شد.  گذارانهیو  ستگار واگذار  ضا ر به ر

سعه معادن و  کیتکن يهاجنبه نیهمچن شف، تو ضی برعهده …ک ضسپرده مرت شق طب یشد. مرت ستگار عا و  عتیر

  داشت. یهم به اکتشافات معدن يادیز اریبس ار،یبس يوحش بود و عالقه اتیح
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 نیدر ا ؛يمنطقه دند یآبادان يبرادران رســتگار برا يهاتالش یو چند ســال فراموشــ نیو بعد از چند شیچندســال پ

 کیو شــر یخود بان يکار یشــد. برادران رســتگار در دوران زندگ يرســتگار نام گذار یبه نام مرتضــ یابانیشــهر خ

حال  نیبودند. با ا ستونیجیو شرکت بر ادیزام کترنا، شر یاز جمله گروه صنعت یصنعت يهااز کاخانه يادیتعداد ز

در نوع خود  نیبزرگتر ت،یکه در زمان فعال دانستندیم رانیا یمعدن یدر گروه صنعت تیو مهم خود را فعال یکار اصل

بود و در  رانیدر ا یجهان يبا اســتانداردها يکارمعدن نینو يهاوهیشــ يشــرکت آورنده و گســترش دهنده نیبود. ا

 عیکارشناس صنا نیبه مهندس رستگار تعلق گرفت. مهندس رستگار نخست رانیا نینو يبه حق لقب معدنکار اهر نیا

 یتوجه خاص یو معدن یصنعت يهاتیو لطمه نخوردن آن در اثر فعال ستیز طیبود که به مساله مح رانیو معادن در ا

 جادیو ا ینیرزمیز يل استخراج معدن توجه به آبهایبه دل بیبر اثر تخر نیمجدد زم يسازباز نهیداشت از جمله در زم

 شگامیپ رانیو معادن ا عیصاحبان صنا نیدر ب یمعدن يهاطیدر مح يمورد استفاده، درختکار يآبها افتیباز يچرخه

که چندان مرتبط نبود و  يدر موارد یخانوادگی و احترام به بزرگترها حت تیرســتگار بنا به ترب یدس مرتضــنبود. مه

. برادران کردیم یو موسس شرکتها معرف کینام رضا رستگار را در کنار نام خود به عنوان شر زیهم نبود ن يضرور

در آنها مبادرت  يگذارهیرا انجام دادند و به سرما ییتهایفعال رانیاز صد معدن مختلف در سراسر ا شیب يرستگار رو

شک در بافق  توانیکردند که از آن جمله م صفهان، معدن خانه زد،یبه: معدن کو سرمه  يمعدن نخلک در انارك ا

دره نقره در اراك،  آبادنیمعادن لکان حســ زد،یدر بافق  رکانیزمعدن  ن،یینا آبادضیآباد اصــفهان، معدن فدر نجف

صل زنجان به تبر يزر يقلعه زد،ی آباديمهد زد،یمعدن اردکان  ا،یگز بابکرمعدن چاه س ز،یدر حد فا ستران  ومیمعدن ا

ــالها نیورام ریدر کو ــاره کرد. در س ــنگها هیاول يو معدن بزرگ انگوران زنجان اش ــتخراج يس ــط زنان و  یاس توس

 میتقس اریو سنگها از نظر ع شدمی کوچکتر شکسته ییبا چکش به واحدها الیر 20تا  5با دستمزد  ییکودکان روستا

 رفتندیبه قزاقستان و بالروس م یانزل قیراز ط ییلویک 100تا  80 يهارنجشان در بسته. آن زمان دستنددشیم يبند

  .شدندیم لیو در آنجا به انواع مختلف جنس تبد
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 معدن انگوران 

 ریقرن اخ ییابتدا يهاعدم استفاده مناسب در دهه لیکشور است که به دل یمیقد اریاز معادن بس یکیمعدن انگوران 

است توانست  رانیدر ا نیبه سبک نو يمعدنکار یرستگار که بان یمهندس مرتض نکهیبود تا اشدهتبدیل به متروکه 

 یکیو  رانیا يمعدن سرب و رو نیآن را به بزرگتر انستکرده و با استفاده از نبوغ و پشتکار خود تو ایانگوران را اح

 تیظرف شیتر از معدن و افزابرداشــت به ي(نوار) نقاله معدن انگوران که برامیکند. ســ لیتبد ایمعادن دن نیاز بزرگتر

ـــاخت آن در زمان  لومتریک 20از  شیب کرد،یکارگران فراهم م يکار را برا ـــت و س از معدن تا کارخانه طول داش

ــنعت معدنکار یکار بزرگ دشخو ــ يدر ص ــورمان بود. مرتض ــتگار که امور فن یکش ــت به  یرس کار را برعهده داش

س تیآموزش هم اهم سه ا يرو با همکار نیو از هم دادیم ياریب س شاره  "زد یار ت" یسیانگل -يرلندیمو قرار داد م

در  يارسازیو پرع ظیمدرن تغل هکار امضا شد. احداث کارخان یبه خصوص در بخش آموزش و توسعه فن يهمکار

شک هم ط  کی يمایهواپ ران،یا ییشرکت خدمات هوا 50 يدهه لیصورت گرفت. در اوا هايهمکار نیهم یکو

 يامتر را مسطح کرده بود به گونه 450به مساحت  ییمعدن، فضا یکیرستگار در نزد یو مرتض دادیموتوره اجاره م

مهندســان به معدن به  یفراهم کردن دســترســ يفضــا را برا نی. او ادیایب روددر آن ف توانســتیم یملخ يمایکه هواپ

 بود.رفت و آمد مهندسان رزرو کرده ياچهارشنبه بر يهم در روزها مایهواپ کیبود و وجود آورده

ش برادران ستگار نه تنها خود به عمل کردن به  شاعه و آموزش ا يمعدنکار نینو يهاوهیر شتند بلکه در ا  نیاعتقاد دا

اقدام  نیا جهیدر زنجان مشــارکت داشــتند. نت رانیمعدن ا يمدرســه سیدر تاســ لیدل نیکوشــا بودند. به هم زین وهیشــ

رشــته اســت.  نیا يهايفناور نیدتریاتکا به جد بااز مهندســان و کارشــناســان صــنعت معدن  يدیپرورش نســل جد

ش يدر خانواده نیهمچن سعه کارها نق شدند و در تو ستگار هم فرزندان بعد از آموزش جذب کار معدن  پر رنگ  یر

. در وستیپ یخانوادگبه شرکت  1350در خارج از کشور سال  لیرستگار فرزند رضا پس از تحص رضایداشتند. عل

سرب و  يمعدن انگوران راه انداز ظیمعدن و کارخانه تغل زیاو تجه اتدوره با اقدام نیا ستانتره  شد. در آن دوران کن

اروپا  يذوب سرب و رو يها) به کارخانهRTZ("زد  یار ت "شرکت ياز کارخانه انگوران و کوشک با همکار يرو

  شد. یصادر م

سرب و  دکنندهیتول نیترانگوران در استان زنجان؛ بزرگ يسرب و رو دیانگوران و کارخانه تول يمعدن سرب و رو

انگوران هم اکنون شرکت  ياست. مالک معدن سرب و رو انهیخاورم يمعدن سرب و رو نیترو بزرگ رانیا يرو
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 یدســترســ یســت. راه اصــلا نیمیکالســ رکتشــ يدند يســرب و رو دیو کارخانه تول رانیا یمواد معدن دیو تول هیته

طور  انگوران به یمجتمع معدن نیاســـت. تعداد شـــاغل لومتریک 120در حدود  یمســـافت يمعدن) دارا ،ي(زنجان، دند

 ونیلیچهار م ینیرزمیتن و در بخش ز ونیلیمعدن انگوران در بخش روباز هشت م ریذخا زانینفر است. م 500متوسط 

 12معدن انگوران  ماندهیعمر باق یتن ماده معدن ونیلیم کی. با احتسـاب اسـتخراج سـاالنه تباال اسـ اریبا ع يتن رو

ست. کاربردها ،فلز يباال اریازنظر ع” انگوران“. معدن شودیتمام م گریسال د سرب:  ياز معادن نادر در جهان ا فلز 

 يو مهرساز يآالت، لنگرسازوریز ،يساز يضد آب و آستر يوارهاید ،ياستاندارد وزن، ضرب سکه، مجسمه ساز

ـــتم،یدر قرن ب زیو ن ـــ س نا ییایمیبا ظهور خودرو، مواد ش ـــ ـــ عیو ص به عنوان افزودن ،ینیماش ـــرب   یکاربرد س

ــوخت،يکنندهنرم ــ نگیبلبر ياژهایآل س ــ يو ابزارها کنندهرهیذخ يهايباتر ،یو لوله کش ــترش فراوان  ییایمیش گس

صر  نیمدرن ا ي. کاربردهاافتی سل شاملعن شات در ن قیعا شه،یش دیتول ،يسازحها شع  يهاروگاهیصدا و محافظ ت

  است. یاتم

 

  معدن انگوران
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ـــرما ـــتگار به گردش س ـــتند و از ا هیبرادران رس ـــانیهاپژوهش يهیجهت کل نیو ثروت اعتقاد داش ـــا  ش ـــخص را ش

و اســاســا  گرفتندیاز دولت و بانکها وام نم ينارید ،یدولت يکمکها افتیکردند و با وجود امکان در يگذارهیســرما

ــتفاده از منابع عموم يهم اعتقاد ــوم دولت يهاو رانت یبه اس ــرما يراب یمرس ــتند. دو برادر در  يگذارهیس خود نداش

سال  ياقتصاد يکارها ستخراج را  یبودند که در بخش خصوص یبودند. آنها از جمله کسان کیبا هم شر 1357تا  ا

سنت شکل  صنعتبه  یاز  صادرات بازارها ینگاهمیدادند و ن رییتغ یسمت  شتند. یجهان يبه  شرکت دا  يهاعالوه بر 

ـــ يباتر دیکارخانه تول دردو برا نیا یمعدن ـــ نیماش و  تیهفته پس از افتتاح ارتش مالک کیکردند که  سیهم تاس

ـــتگار از تجمل يبرداربهره ـــتند و اغلب در  زیپره ینیو خودبزرگ ب ییگرااز آن را برعهده گرفت. برادران رس داش

ـــنعت يکارگران عاد جمع ـــر م یو معدن یمجموعه ص  یو زندگ خوردندیو معموال با آنان غذا م نددبریخود به س

 .نددکریم

که  کردندیبا شاه و دربار نداشتند و اصال تصور نم یارتباط چیبرادران رستگار ه نکهیانقالب و باتوجه به ا يروزیپ با

رضا رستگار برادر بزرگتر  ،یداخل ياما با تند شدن فضا دیایب شیپ یمشکل شانیو معدن یصنعت يآنها و واحدها يبرا

ستگار براد يشد. با آزاد یماه زندان کی ضا ر صم رانر ستگار به لندن و  میت ضا ر شو را ترك کنند؛ ر گرفتند که ک

رستگار  یمرتض تیکردند و در نها یعمرشان در خارج از کشور زندگ انیرستگار به کانادا رفت. آنها تا پا یمرتض

سال  يدر د که برادر کوچکترش جان باخته بود، درگذشت تا  يو در همان روز 1378و رضا رستگار در  1377ماه 

  در کنار هم رقم بخورد. شانیهمچون زندگ زیآنها ن مرگ

 

  معدن انگوراننمایی از 
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 هاییرضا يخانواده

 بودند. یرانیمند او قدرت نیمند، کارآفرخانواده ثروت کی ران،یا 1357از انقالب  شیپ ییرضا خانواده

بود، مانده يکه از پدرشان برجا يزیناچ راثیمحمود، عباس و قاسم، از ذکاوت خود، و م ،یعل يهانامبرادر به چهار

ــاختن  يبرا ــب يهايامپراتور نیتراز بزرگ یکیس در آن زمان بهره بردند.  انه،یاگرنه در خاورم ران،یوکار در اکس

مان نیپدر ا چک یبرادران، ز ـــ نیترکه کو قاس ها  م،برادر،  ها از کودک ایروز داشــــت، از دن 40تن فت. آن  یر

سب صاد ا خیچهار برادر حداقل دو اثر مهم در تار نیبودند. ارا تجربه کرده يمتعدد يوکارهاک شته رانیاقت اند. گذا

شف آن نیاول شور،  نیتراز بزرگ یکیها ک شمه بود. در واقع  یعنیمعادن مس ک سرچ سب یکیمس   يوکارهااز ک

که سنگ  یبه هر چوپان ییدر جنوب کشور بود. برادران رضا دیکشف معادن جد يوجو براجست ،ییرضابرادران 

ـــان م کردیم دایپ یرنگ معادن تازه  افتنی يکه هرگز برا ییهامکان بیترتنیاو به دادندیانعام م داد،یو به آنها نش

ست شدهج ستوجو ن شبکه ج شش  ست نیهم جهی. در نتبودآنها قرار گرفته يوجوبودند، تحت پو وجو بود شبکه ج

در اراك  ران،یبر اقتصاد ا ییرضا ياثر مهم خانواده نیمس سرچشمه را کشف کنند. دوم ينهیکه آنها توانستند گنج

را با نام  انهیخاورم یو معدن يســازراه آالتنیو مونتاژ ماشــ دیکارخانه تول نیترســاخت بزرگ کهییشــد جاگذاشــته

  .ندهپکو آغاز کرد

 

  ییرضا یعل
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صل ياعضا س یا سیو  ضا يخانواده یا سه برادر بود که در ب ییر توانست  یسه برادر، برادر بزرگتر، عل نیا نیشامل 

ــرما یکی ــائ دارانهیاز س ــاص دهد. خاندان رض ــلطان آهن را به خود اختص ــود و لقب س ــور ش از جمله  یبزرگ کش

اعتباران رجال شوند و از ثروتمندان و صاحب يددوم بودند که توانستند در امور اقتصا يمهم زمان پهلو يهاخاندان

 زیرا در ســبزوار و ن ییابتدا التیتحصــ ییرضــا ی. علندینما فایا یاســیدر امور ســ رایثروت خود نقش مهم قیاز طر

کرد، و سپس با ورود  لیتحص ییکایدر کالج آمر یالبرز تهران گذراند. او در رشته بازرگان رستانیدبستان ادب و دب

وارد بازار کار  ،يخدمت سرباز انیو پس از پا 1324گرفت. از  یدر رشته زبان مدرك کارشناس ،یعال يسرابه دانش

 نیتربه موفق کباریپرداخت؛ و به مرور به  نهیزم نیدر ا يگذارهیاکتشــاف معادن و ســرما به 1331شــد. در  هیو ســرما

 نیتربود که از بزرگ ابیمعادن فار تشـــرک رعاملیمبدل شـــد. او مد رانیا یو صـــنعت یبازرگان يهاتیشـــخصـــ

ساب م رانیا یصنعت يواحدها ستخراج معادن فار يهاشرکت .آمدیبه ح شاف و ا سفندقه، و معادن  اب،یاکت معادن ا

شاهرخ که بزرگ و منگنز بودند را به اتفاق برادرانش  تیسنگ کروم نهیدر زم رانیا یمعدن يهاشرکت نیترمنگنز 

 کرد. سیتأس

ــنعت رو آورد 1344ســال  از ــاختمان يکارخانه نیو اول به ص و ســپس کارخانجات نورد  کرد سیرا تأســ یآهن س

را  اریشهر يفلز عیو صنا اریشهر يکارخانجات مفتولسازو اریشهر يکارخانجات پوالدساز یشرکت سهام ار،یشهر

ـــنعت يگریپس از د یکی ـــرکت ص ـــه در کوره ،ذوبِ یبه کمک همکاران به وجود آورد. ش  يهاآهن آالت قراض

ــهام اسیبا مق یکیالکتر ــرکت س ــهر یبزرگ به نام ش ــارکت مردم و بانک ت اریکارخانجات ذوب ش ــعه را با مش وس

س یو معدن یصنعت س نیکرد؛ که مجموعه ا سیتأ صنعت ساتیتأ شغول به کار بود. در نها اریشهر یبه نام گروه   تیم

مجلس سنا، با  1354سه هزار نفر سهامدار داشت. او در انتخابات  1354کرد که در سال  سیتأس زیرا ن اریبانک شهر

  شد. دهیتهران به عنوان نفر سوم برگز هیمأخوذه در حوزه انتخاب يرأ 942936از مجموع  يرأ 143009کسب 

 

    برادران رضایی
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ضا یسلطان آهن و فوالد، لقب شهور بوده يروزگار ییبود که برادران ر صه تجارت و اندبه آن م و  سیشان از پارعر

و  مت،یقگران يایمدل، هدا نیلوکس آخر يهالیبزرگ، اتومب يهاخانه بود،گســـترده ویو توک رویودوژانیلندن تا ر

. دادیارائه م یرانیا دیجد نانینو وپرزرق وبرق از کارآفر ياو عالقه آنها با ورود به معامالت کالن، چهره ییتوانا

ها ه يبرا له چیآن عام با یبیرق چیآور نبود و هدلهره يام بال  به دن ها  ها تن نداشـــت. آن مام  رانیا زاروجود  ند، ت نبود

و محمود به ســـراغ  ی. علآمدیشـــان به حســـاب مخانه خلوتاطیح ،يو شـــورو انهیفارس، خاورم جیخل يمحدوده

س يترشان قاسم، براتجارت رفتند و برادر کوچک سراغ  شتوانه برادرانش، به  مجلس و  ندهیرفت و نما استیحفظ پ

  شد. ریوزمعاون نخست

تجارت خود را به همراه چهار تن از  نیاول یعل ر،یبگکارمند حقوق کیبه عنوان  یکوتاه زندگ يدوره کیبعد از 

تهران افتتاح کردند و  يهاابانیخ نیکتریاز ش یکیرا در  یکیبوت ،ینوجوان يهاسال نیدوستانش آغاز کرد، در آخر

ـــد. اداره لیتبد پاتوقمردم به  انیزود در م یلیکه خ دندینام »کانیپ«آن را  ـــگاه، توانا يش ـــا ییفروش را در  ییرض

 يریو ارائه تصو غاتیتبل تیبه اهم شان،يتجار اتیدر تمام دوران ح ،یینشان داد. برادران رضا اشيبعد يهاتیفعال

 ینوادگروابط خا میخود بازگردند و با تحک يهاشهیگرفتند به ر میتصم ییبهتر از تجارت واقف بودند. برادران رضا

با گســترش  یتنباکو در ســبزوار و پس از مدت عیتوز يق انحصــارفاســد، ح یو پرداخت رشــوه به دولتمردان محل

 یکه درآمد قانون کندیادعا م یرا به دســت آوردند. عل رانیا ياز بازارها ياریبســ يخود، حق انحصــار يهاتیفعال

به  اهیمصوب دولت در بازار س متیسه برابر ق گار،یجعبه س هرتومان در ماه بود، اما در عمل  ونیلیم میبه ن بیآنها قر

ــیفروش م ــال بعد، عل حدود ،»میکردیدرآمد هنگفت محروم نم نیما خودمان را از ا«. و دیرس ــش س و محمود  یش

 بزرگ خود را اندوخته بودند. هیسرما نیاول

صار توز نیدولت اعالم کرد که از ا اتی، ه1330سال  در دولت خواهد بود و برادران  اریدر اخت گار،یس عیپس، انح

تر کردند و پس از خود را گسترده قیو محمود حوزه عال یپس عل نیشدند. از ا کاریب گاریاز کار س کشبهی ،ییرضا

در سراسر  يمتعدد لمیف يهاشوند که خانه اكیما تئاترگرفتند که سهامدار گروه  میتصم گار،یخروج از معامالت س

ژنرال تزار روس بود که  کی اك،یها در تهران قرار داشت. سهامدار عمده تئاتر ماخانه نیکشور داشت که دو تا از ا

ــرخ به ا ــرخ مدع ران،یپس از حمله ارتش س ــد و ارتش س ــط آنان اعدام ش ــد. پس از آن برادران  یتوس ــهامش ش س

  شدند. رانیدر ا يسفارت شورو کیشر ،ییرضا
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صله م ضا انیفا ضا يدارد. اموال خانواده یبیغر تیحکا ،ییاوج تا افول خاندان ر شاه  يهم در دوره ییر ضا محمدر

سالم يو هم در دوران جمهور يپهلو صادره و مل ،یا شد و اگر ا یم از  یکیخانواده، امروز  نینبود، ا گونهنیاعالم 

ـــاب م ایدن يهاخانواده نیثروتمندتر ـــفر علآمدیبه حس ـــا ی. س  يدبود. تعدا زیآمتیمتحده موفق االتیبه ا ییرض

وارد کرد، به  متیقارزان يهاپارچه زین يکرد و مقدار يداریمجموعه تئاتر خر يدرجه دو، برا متیقارزان يهالمیف

ــود کالن انیدر م يزود ــد و س ــفر آغاز دوره نیدو برادر کرد. ا بیرا نصــ یمردم متداول ش  یدر زندگ دیجد ياس

 کرد. یفلزات اساس یناخواسته آنان را وارد بازار پررونق جهان ایبود، چرا که خواسته  ییرضا انبرادر

از  ياباال رفته و عده یدر بازار جهان کلیمانند آهن و مس و سرب و ن یفلزات اساس متیدوم ق یاز جنگ جهان پس

ـــرما ـــرماعالقه رانیدر ا دارانهیس ـــفر به ن نیدر ا يگذارهیمند به س تجارت  نینقطه آغاز ا ورك،یویمعادن بودند، س

صادف دارید کیسودآور بود. در  ضا یعل ورك،یویدرن یت صادرکننده کیبا  ییر شنا  هیاز ترک تیکروم يتاجر  آ

ضا شن تیاز آن نام کروم شیتا پ ییشد. ر صنا یفلز معدن تیسفر، آموخت کروم نی. اما در ابوددهیرا ن  عیعمده در 

  است. تیکروم ریاز ذخا یغن رانیاست و گفت احتماالً ا ییو هوا ینظام

  

  

     ییمحمود رضا
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سال در حال او سفند همان  شده یدر دوازدهم ا شت که متقاعد  اش درتجارت پارچه خانواده ندهیبود آبه تهران بازگ

نبودند. در مقابل  یمستثن ییالشعاع خود قرارداد و برادران رضاتحت رانیرا در ا زیچهمه استیبعد، س يهااست سال

ــاد میتحر ــدق، برنامه ر ياقتص ــتان، دولت مص ــتیانگلس ــاد اض اقالم لوکس  هیگرفت و ورود کل شیرا در پ ياقتص

شد. شده کیاقالم لوکس درجه  ستیدر ل پارچه ممنوع اعالم  سوب  تر جنس ارزان ،يشورو قیاز طر رایبود ، زمح

 نیشد و ا ییکسب و کار خانواده رضا دنیرس انیباعث به پا یفرمان حکومت گر،یبارد کی در دسترس قرار داشت.

ـــا يدرآمد خانواده بود. در بحبوحه يبرا يگریمنبع د يبرا يزیربرنامه يبه معنا از  ییانتخابات بود که برادران رض

سهام معدن، با  دیخر يشان براکه تالش یهنگام کردند و دایسبزوار اطالع پ یکیدر نزد تیمعدن کروم کیوجود 

حماســه کســب و کار  يهافصــل نیتراز جذاب یکیمعدن خودشــان برآمدند و  افتنی یدر پرو شــد، شــکســت روبه

 دست آمد.آغاز شد. از قضا فرصت بزرگ آنان در دوران مصدق به ییرضا

 را ندارد. لومترمربعیک 40از  شیب ینیشناسنامه حق اکتشاف در زم کیبا  یرانیکه دولت دستور داد هر فرد ا یهنگام

ـــا برادران ـــبزوار آغاز کردند، اما برا یخود را در معدن يهاییماجراجو ،ییرض ـــ يکوچک در حومه س به  دنیرس

شان، تعداد ز سبزوار، جمع يادیاهداف ستان در  سنامه از اقوام و دو صاحبان آنها، ا يآورشنا  نیکردند و بدون اطالع 

ــنامه ــناس ــت  يها را براش ــد،  تیازکروم یغن زدندیم نیکه تخم ياهدر اطراف محدود نیقطعه زم 200درخواس باش

 یشهادت چوپانان و بودندقرن به منطقه اسفندقه آمده لیکه اوا یسیسربازان انگل يهاسفرنامه ياستفاده کردند. از رو

دهند. حدس  صیتوانستند محدوده درست را تشخ هاییرضا بردند،یمنطقه به چرا م يهارا در دشت شانیهاکه رمه

که  یسهامداران با شدند، رانیدر ا تیمعدن کروم نیترصاحب بزرگ هاییبعد، رضا یزمان آنها درست بود و اندك

 دارند. یثروت هنگفت نیچن دانستندینم زیخودشان ن یحت

ها عدن بود. ا يبرا داریکردن خر دایحل برادران، پراه تن جایم ما ن که مجالت زرد راهن غات  يبود  ـــو جارت س ت

 یاندک یی. ثروت خانواده رضاابندیشان بمعدن يمتحده برا االتیمطمئن در ا یدارانیبه کارشان آمد تا خر وركیوین

سانه به خود گرفت  زمان 1340دهه  انهیبعد در م سترش فعال میصمکه ت یرنگ اف معدن مس  شان،یهاتیگرفتند با گ

 يهاتیفعال کیو محمود، هر  یها علکنند. در آن ســـال يداریکرمان خر یکیرا در ســـرچشـــمه در نزد يامتروکه

صنعت يتجار شتند. عل يمجزا یو  شده یخود را دا صنعت فوالد متمرکز  سعه  ستخراج بر تو سراغ ا بود و محمود به 

تومان از  ونیلیم کیمعدن متروکه مس ســرچشــمه را به مبلغ  ازیامت ،یی، محمود رضــا1345بود. در ســال معادن رفته

آنها  يکرده و برا دایپ نیرنگ يهاکه سنگ ییهامعموالً به چوپان ییبرادران رضاکرد.  يداریاستاد دانشگاه خر کی
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ـــبز و آب يکرمان مقدار هیاز ناح یچوپان نکهیتا ا دادند،یم یانعام خوب آوردند،یم ـــنگ س محمود  يبرا رنگیس

شان ها را به سنگ ییمحمود رضاوقتی آورد و انعامش را گرفت.  ییرضا و آنها  دادمهندس انتظام و مهندس خادم ن

ضا نهایگفتند که ا ست. ر سا هیکه با آن چوپان به محل بروند و ناح خواهدیاز آنها م ییسنگ معدن مس ا شنا  ییرا 

چشمه در آنجا وجود  کیکه  کنندیمالحظه م روندیمهندسان به محل م نیا یدهند. وقت العرا به او اط جهیکنند و نت

اســـت و مهندس انتظام  رنگیآب چشـــمه آب ییکه گوچنان ندســـته رنگیهمه آب ،کف آن يهاســـنگ دارد که

شخ ست پ رینظیمعدن مس ب کیاحتماالً  نیکه ا دهدیم صیت شرکت يتعداد شتریا  ،ییکایرو آم یسیانگل يهااز 

  بود.بود، اما محمود قانع نشدهبودند استخراج معدن ناموفق خواهدقرار داده و اعالم کرده یمعدن را مورد بررس

الزم دارد که در  ياشــرفتهیپ یخرج اســت و هم دانش فنهم پر هیناح نیکه اســتخراج مس از ا فهمدیم يزودبه یول

 نکهیتا ا اوردیرا ب یو دانش فن هیاو سرما تا گرددیم ییاروپا گذارهیسرما کیجهت دنبال  نی. به استیموجود ن رانیا

شن سلک ست انگل-شرکت  شارکت در ا یسیترا ضر به م ضا يو قرارداد شودین کار میحا . با کندیمنعقد م ییبا ر

ــرما ــد م يگذارهیکمک س ــرکت انگل يدالر ونیلیچهارص ــیش ــهم  يدر ازا ،یس ــود، معدن مس  30س ــد از س درص

 شد. لیتبد رانیدولت ا يقابل توجه برا يمنبع سود کالن و ارزآور کیسرچشمه به 

از  ی. برخشـــدیمعدن بزرگ جهان محســـوب م نیمعدن ســـرچشـــمه، دوم ،یلیکه پس از شـــ شـــدیمزده نیتخم

 ییپا يجا افتنی يبرا حاال بودند،در معدن را رد کرده يگذارهیاز آن، فرصت سرما شیکه پ ییکایآمر يهاشرکت

شمه توطئه م سرچ س نی. محمود از اکردندیدر  شاه گفته یاما در مالقات افت،ی یآگاه هاسهید ضا  شاه، محمدر بود با 

 نداشت. یچندان ياعتنا هاثیحرف وحد نی! و محمود به ادیکه با کار خود، جلو برو

 رهیکه ذخ دهدیو نشان م زندیم یچاه اکتشاف نیو چند شودیمعدن م نیا یتراست مشغول بررس-سلکشن شرکت

-معدن از عهده آن شرکت خارج است. سلکشن نیاستخراج ا يالزم برا هیسرما نیبزرگ است و تام اریمعدن بس نیا

و  شوندینم سکیر نیکدام حاضر به قبول اچیه یول کندیمراجعه م کایو آمر سیانگل يهاتراست به ناچار به بانک

شن سلک ست متوقف م-کار  شک نیر ا. دشودیترا سازمان اوپک ت فروش نفت باال  متیشده بود، ق لیدوره بود که 

شده رانیاز جمله ا زیخبود و ممالک نفترفته ضاهمه پولدار  ست به دامان هو ییبودند. برادران ر ست دا،ید  ریوزنخ

شدند که دولت ا شاه گزارش م دایبه آنها کمک کند. هو رانیوقت  ضوع را به  شاه دهدیهم طبق روال خودش مو  .

ضا دیگویم شن ییهانهیدهد و هز لیکار را به دولت تحو ییر سلک شرکت  ست کرده-که او و  سط دولت ترا اند تو

، 1349. در بهمن ردیگبه مس خالص را بر عهده ب یمواد معدن لیاستخراج و تبد اتیپرداخت شود و دولت خود عمل
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. محمود شــددهیبرگز رهیمداتیه سیو رئ رعاملین مدبه عنوا ازمند،یاعالم شــد و رضــا ن یمعدن مس ســرچشــمه مل

با  ی، سپس تالش کرد تا مالقات»است حضرتیدستور اعل«که  دیم تماس گرفت و پاسخ شنلَمستاصل و محزون با عَ

شته شد.شاه دا شد، که با آن موافقت ن  دیتول يهادر کارخانه تواندیحکم داد که جهت جبران مافات، او م اهدادگ با

شت يادیطرفداران ز رانیکه آن روزها در ا- مانیس ش نیو همچن -دا کند. او در  يگذارهیسرما نیسنگ آالتنیما

تجارت را از دســت داد. پس از  يبرا اشزهیحاصــل نکرد و پس از آن انگ یتیموفق هايگذارهیســرما نیاز ا کیچیه

در  نیشد، ازده نیدالر تخم ونیلیم 120حدود  شیهاییدارا زانیکه اموال او مصادره شد، م یهنگام ،یانقالب اسالم

کردن  یبه مل میتصم رسدیبه نظر م دالر بود. اردیلیم کی بیمس سرچشمه، قر شدهیمعدن مل هیبود که سرما یحال

ستر ستبداد کندیم دایمعنا پ ،یخیتار يو الگوها ياقتصاد عالف يروهایاز ن دهیچیپ يمعادن سودآور در ب . در جوامع ا

سه  چیه ،یشرق س شاه  ای تريمجاز به قو ينهاد ایشخص، مو شدن از پاد آن  جهیکه در نت ستیدولت ن ایثروتمندتر 

 یمل عیصنا کهچه رضاشاه و چه پسرش محمدرضا معتقدبودند  ،يدر دوران پهلو ن،یعَلَم استقالل بردارد. عالوه بر ا

ستراتژ ساس، همچون چا يبازار کاالها ینفت، گاز و برق وحت رینظ کیا شکر، با يح شد.  دیو  صار دولت با در انح

س بیرق يهاشرکت ن،یعالوه بر ا ستمدارانیو  سع لیبه دال ز،یآنان ن یحام ا ضع یمختلف  ضا تیموقع فیدر ت  ییر

  .دندیماه، به مقصود خود رسدر سرچشمه داشتند و در آن روز بهمن

خوزه از ســفر به ســن شیپ" ســد؛ینویم نگونهیپرداخته و ا ییبه برادران رضــا» نامدار انیرانیا«در کتابش  یالنیعباس م

ــا یعل دارید يبرا ــانه ،ییرض ــترده يادیز يهاافس ــبکه گس ــرکت يااز ش ــنعت يهااز ش او و برادرانش  یو بانک یص

 ي. از خانهکردیمجهان بدل  يهاخانواده نیتمندتراز ثرو یکیو معدن مس ســـرچشـــمه که آنها را به  بودم،دهیشـــن

ــط اســداهللا علم، آن را برا هیملکه هد يکه برا یمتیقگران ابیمجلل در تهران تا گردنبند کم ــتاد و شــاه توس  يفرس

 یحزبسنا در نظام تک يکه بابت اضافه شدن نامش به فهرست نامزدها یتومانونیلیبه موزه فرستاد و سه م ينگهدار

ــالدر  ــ نیا يکه از او درباره یپرداخت و هنگام 1353 س ــن کیگفت آن فقط  دم،یپول پرس بودم که  دهیوام بود. ش

س دیتبع ست، او پبوده رحمیب اریبا او ب شده شیا شور منتقل کند و برااز انقالب موفق   میبود اموالش را به خارج از ک

با او رخ  داریم در سن خوزه در داز آنچه در اقامت يچ تصوریه گفت. کایمتحده و کاستار االتیدر ا شیهایاز ناکام

باال و  يریپذســکیبا ر یاند. آنها به تاجرانبوده کیعمر خود را شــر شــتریو برادرش محمود، ب ینداشــتم. عل داد،یم

ــودها ــال  يس ــتند. در س ــهرت داش ــو ی، هنگام1352کالن ش  يدرباره یطوالن يالوموند، مقاله يکه روزنامه فرانس

نام برد و از عرصه تجارت  ییرضا یمنتشر کرد، از عل رانیدر ا دیجد يدر حال ظهور و بورژواز» سکانداران صنعت«

ـــترده بود. حت ویو توک رویودوژانیو لندن تا ر سیاو که از پار ـــم  ياماندههم ته دیدر تبع یگس از آن تفرعن به چش
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با  یاست، چشم چپ عل تررحمیب ریبا مردان پ د،ی. اما تبعباشدمحمود شده یهمان باعث فروپاش دیکه شا خورد،یم

 اشدهیچشمان چروک ياشک رو يهااواخر است، و قطره نیبه خاطر عمل ا دیگویکه م شدهدهیپوش اهیس ياپارچه

 ي. خطوط چهرهدیگویســخن م کند،یم یروزها در تهران زندگ نیو همســرش که ا اریو از پســرش شــهر چکدیم

سه بار در زندگ«: دیگویاوج او دارد، م ياز روزها تیحکا زهنو رش،یپ ست  ،یمن  ست آوردم و از د بخت را به د

  .دیگویما م ياش برااوج و افول خانواده تیو پس از آن از حکا» دادم.

سلدوز بزرگ ضا  شان محمدر شهر بود و حجره نیترپدر شت که بر پا يادیبا تعداد ز ياتاجر و مالك   هیکارگر دا

 جیبود، پول را يدولت قدرتمند مرکز کیدر آن زمان، فاقد  رانیبود. او اعتبار طال ساخته شده يتماد، شم اقتصاداع

. پدر شدیماستفاده یاز طال و اعتبارات خارج شتریب هايگذارهینداشت و در معامالت و سرما یاعتبار چندان یمملکت

روز بود که به  40پســرش قاســم تنها  نیتررفت. هنگام مرگ او، کوچک ایدو برادر هنوز کوچک بودند، از دن یوقت

 .داندیم اشیعاطف یحفره زندگ نیتررا بزرگ ياز دست دادن عشق پدر ،یبود. علآمده ایدن

. دندینامیشــاه بود و اغلب او را شــازده م یاز نســل محمدعل يشــاهزاده خانم قاجار کی ،ییآنها اشــرف ماکو مادر

شــد و  وهیب یســالگ 23بود، درآمد و در  رتریســال از خودش پ 50که  ییســال داشــت، به ازدواج رضــا 14تنها  یوقت

در  ییرضا نیشیپ يهاو شش دختر از ازدواج پسرسه همسر، پنج  گر،ینفر د 14چهار پسرش شد. و  تیدار تربعهده

شر يندهیآ سر او، عل کیآنان  سهم چهار پ سم ب ،یشدند و  سن قانون نکهیا لیه دلمحمود، عباس و قا س یبه   دهینر

صــورت شــد تا بهمرحوم داده ییاز دوســتان رضــا یکیبه  یپول زیســهم مادر ن يبودند، به آنان پرداخت نشــد، در ازا

  وه جوان پرداخت شود.یماهانه به ب

تهران مهاجرت ، خانواده به 1309و محمود، پس از مرگ پدر سال اول خود را در سبزوار به سر بردند. در سال  یعل

شت که اقوام مادر در آن شهد بازگ سال بعد، به م سه  بود. با  ترنییپا یزندگ يهانهیو هز کردندیم یزندگ جاکرد و 

ترشــان به خود دارد. خواهر بزرگ یدوران کودک ازخوش و آســوده  ياخاطره یعل ،يگرددوره یزندگ نیوجود ا

 .شدیم رممکنیغ شانندهیآ تیبدون او، موفقمعتقد است  یو عل کردیبرادرها و مادر کمک م

سال، خانواده بار د پس نظر  ریالبرز رفتند که ز ییکایو محمود به کالج آمر یبه تهران نقل مکان کرد و عل گریاز دو 

سانه ریمد سرش اداره م يااف ساموئل جردن و هم شهورش  سشدیو م س اری. جردن ب سرش معلم مو ضبط و هم  یقیمن

ساعت دَه به کل سران جوان هر روز صبح  سه بود. پ سته م رفتندیم ککوچ يسایمدر که در طول  شدیو از آنها خوا
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 میو تعال یقیشــالق به همراه داشــت و معتقد بود موســ کی شــهیکنند. دکتر جردن هم اریســاعت تفکر، ســکوت اخت

  آموزان نوجوان را ندارد.کنترل دانش ییتوانا ،يمعنو

  

  

  

   ییضاقاسم ر
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آموزش تر بود. اما مادر همچنان برجذابآنها  يبرا ،یکسب و کار و سرگرم يایو محمود اهل درس نبودند. دن یعل

 لیاتومب دیخر يبرا یعل یاپیپ ي. او اصرارهادادیبه آنها م یاندک نهیکودکان خود اصرار داشت و کمک هز یرسم

تدر شیلوکس را در تهران پ پا نیخانواده بود و ا رد ياز جنگ قبول نکرد. او زن مق تا  تدار را   یعمر، و حت انیاق

در  یاز مدرسه، عل یلیالتحصبودند، حفظ کرد. پس از فارغبدل شده يدارهیسرما يهاکه فرزندانش، به غول یهنگام

ص یحال شته زبان لیکه به تح شت، در یخارج يهادر ر  نیکه ا دیگوینام کرد. خودش مثبتکالج معلمان عالقه دا

ـــورت با ه کیبود. مادرش انجام داده يبرآوردن آرزو يرا برا رکا ـــال بعد، بدون مش ـــرکت نفت  کس،چیس در ش

  بود. سیتن يشبانه در شهر و باز یزندگ ،یعل يآن روزها یاستخدام شد. سرگرم

  

 نورد اهواز و کارخانه فوالد

ضا یعل سال  ییر س 1340از  سهام یصنعت يهاکارخانه سیبه فکر تا شرکت  کارخانجات نورد اهواز را در  یافتاد و 

نام گرفت که  اریشهر یشرکت او گروه صنعت یکرد. پس از مدت کوتاه سیاهواز و خرمشهر تاس يمجاورت جاده

شاه ریز يهاشامل مجتمع شهداد ن،یبود: کارخانه نورد  شاهرخ، ،کارخانه نورد  صنا کارخانه نورد   يفلز عیمجتمع 

شهباز. او در واقع بزرگ ستان و کارخانه  صنا نیترخوز صنعت  رانیا يفلز عیواحد  ستان احداث کرد و  را در خوز

 ییباال ییکشور بدل شد که تواناعمده فوالد در دارهیشاه، به سرما تیبا حما ییرضا یگذاشت. عل هیرا پا رانیپوالد ا

شان م فوالد دیدر تول شناس یبی. ترکدادیبه طور مستقل از خود ن  نیا ينادرست اقتصاد يهاشهیو اند يفرد یاز روان

کارخانه فوالد  کیها در تالش بود شــاه بدل کرد. رضــاشــاه ســال ياقتصــاد دگاهید نفکیموضــوع را به عنصــر ال

ـــدیکند، که با مخالفت غرب مواجه م ياندازراه ـــم طمع به ا که يزنا يهایو عاقبت آلمان ش فارس  جیو خل رانیچش

ش يبودند، تکنولوژدوخته سال را رانیرا به ا ازیمورد ن آالتنیو ما ضه کردند. اما هزار  سال به طول  13تنها  شیعر

شــد. پس از ســقوط پدر، پســر بر خواســته او اصــرار فراوان هبه خاك ســپرد زیو با مرگ او، کارخانه فوالد ن دیانجام

ــت. با وجو ــاددانان غرب لیدال دداش ــط اقتص ــده توس ــفارت یارائه ش ــعه  سیو انگل کایآمر يهاو مقامات س که توس

 داتیکمتر، از تول نهیبا هز تواندیم رانیو ا ستین رانیا يبرا ياعاقالنه و قابل توسعه يکارخانه فوالد، انتخاب اقتصاد

 دهند. رییتغ نهیزم نیاستفاده کند، نتوانستند نظر شاه را در ا گرید يکشورها

شروع به برنامه1338سال  لیاوا در شاه  صد  یکرد. زمان رانیکارخانه فوالد در ا کیساخت  يبرا يزیر،  که غرب ق

 نیا کایآغاز کرد و ســـفارت آمر يشـــورو ریمذاکرات خود را با اتحاد جماه رانیرا داشـــت، ا نهیزم نیدخالت در ا
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ضو ه1343 ماهيکه در د ی. هنگامکردیدنبال م کیمذاکرات را از نزد شدند،  يشورو اتی، هفت ع به تهران وارد 

س يبرا شهرها یبازر شد. زمان گرید يبه  شهر احداث  صفهان رفتند و کارخانه فوالد عاقبت در آن  که  یو از جمله ا

شورو رانیا انیتوافق م ت،یدر نها شاه در د يو  شد،  ضا  سف يداریام سه کایآمر ریبا  شور در  يساله از تالش  آن ک

 شنهادیسه پ ایتوافق آشکار شد، شاه اذعان داشت که دو  نیکه ا یکرد. زمان هیکارخانه فوالد گال ختممانعت از سا

ـــو ـــهر رید گریکه د یبود، اما زمانکرده افتیپروژه در نیافتتاح ا يغرب برا ياز س  ورماهیبود. چند ماه قبل، در ش

ـــف1344 ـــاه به س ـــال پ هاییکایبود آمرگفته کایآمر ری، ش ـــیدر پروژه انگل ش،یهفت س کارخانه فوالد،  یآلمان-یس

 بود.هستند، سخن گفته »یفوالد لعنت«که خواهان  ییاز کشورها هیبا کنا زنهاوریآ جمهورسیکردند و رئ یکارشکن

شاه با  انیروابط م گریدر کشور، بار د "ب_گ_کا" يهاتیاز فعال یو نگران رانیبه ا يکارشناس شورو 600 ورود

فارت آمر تیرا تقو سیو انگل کایآمر ـــ نده زیم يرو«گزارش داد  کایکرد. س باره ییهاشــــاه، مملو از پرو  يدر

ــورو يهاتیفعال ــکوك ش ــت يمش ــورو رانیروابط ا شیافزا دربارهغرب  یکاهش نگران یظاهراً در پ». اس و  يو ش

 دعوت شد. گریکارخانه فوالد د کیساخت  يبرا ییرضا یاز عل ،يکشور از شورو ییخودکفا يبرا نیهمچن

در  گریرا احداث کند، بار د رانیکارخانه فوالد در ا هايکه قرار بود در دوران ناز DEMAG دماگ یآلمان شرکت

متعدد نورد اهواز،  يهاکارخانه نده،یسه سال آ یاز کارخانه قرارداد بست. ط یساخت بخش يبرا 1433 ماهنیفرورد

ـــوالت مختلف ف  يبه جا ات،یعمل يبود در اجراکرده موظفرا  مانکارانی. دولت، پکردندیم دیتول يوالدمحص

ــول داخل  ــتفاده کنند. پواردات فوالد، از فوالد محص ــا مانکاریاس ــتاد يزندهس  يهايباز يبرا يبزرگ آزاد ومیاس

را ندارند، از  یاز مقاومت محصـــوالت مشـــابه آلمان یمیبهانه که محصـــوالت نورد اهواز، ن نی، به ا1974 ییایآســـ

موضــوع وجود داشــت و عاقبت،  نیبه ا یدگیرســ يبرا یامتناع کرد. زمان اندک رکتمحصــوالت آن شــي اســتفاده

 معاف شد. مانکاریپ

رخانه از سهام کا یمیمجبور به فروش ن ییرضا ینشد، اما بر اساس قانون، عل یشاه، مل ينورد اهواز در دوره اگرچه

ـــاه در د ـــد. ش  دیدر تول دیکارگران با«با کارکنان کارخانه نورد، به آنان گفت که  يداریخود به کارکنانش ش

 ای دیتول ایبود که  ییرضا یعل اریدر اخت زیآهن ن حصاران». مشارکت داشته باشند کنند،یکه در آن کار م ياکارخانه

که  شدیم عیتوز یزانیبه م شهیهم شد،یم زیوار ياشرف پهلو بیبه ج ،ياردیلیم عایدي قیطر این و از کرد،یوارد م

س شته اهیبازار  شد، ولدا شود. آهن تول افتادیاتفاق نم یبا سوس  به  ،ییضاکارخانجات رشده در دیکه کمبود آن مح

با  یطوالن ریمس نیا یو پس از ط شدیم يداریرساند که از ونزوئال خر یبرابر آهن میو ن کیخود را به  متیق جیتدر
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ـــت ـــدیم هیدر بنادر تخل ،یکش ـــت که یعوارض گمرک الیر کی ییلویو ک ش . رفتیدولت م بیآن هم به ج داش

  ارائه دهد. اربه درب زین یالطاف ملوکانه مجبور بود خدمات نیدر مقابل ا ییرضا

سداهللا علم برا ینجوم یاو ارقام شن يبه ا ش يهاکمک به مخارج ج شه د،یتخت جم شهبانو برا اد،یساختن   يدفتر 

شو يهنر يتابلوها دیخر شرف پهلو قیو ت ها و کارمندان و کاخ یمخارج زندگ نیتام يبرا يهنرمندان نوگرا، دفتر ا

ساب دربار م ییهااعانه نیو همچن رانیاو در ا تومان در ماه تجاوز  ونیلیم 20از  یها گاهپرداخت نی. اپرداختیبه ح

  کارخانه بود. کی متیکه ق کردند،یم

 

  اریموسس بانک شهر ییرضا برادران

کشور دچار مخاطره  یبانک ستمیداشتن مردم، سنگه  یو راض تیمحبوب جادیبه قصد ا میشروع اقدامات عجوالنه رژ با

ــد. ا ــ نیش ــتمیس ــرما يبنابر الگو س مرداد، در ارتباط  28 ياز دوران دولت عال و اقبال پس از کودتا ،يدارهیجهان س

بود، دولت از طرق مختلف،  یبانک ياداشــت. ســر هر کوچه آوررتیح يرشــد یخارج گذارانهیاتنگ با ســرماتنگ

سفته يبانکدار نفت، عالوه بر آنکه پنج بانک مختلط تازه به مجموع  متیو پس از فوران ق کردیم بیرا ترغ يبازو 

 ییو برادران رضا یزدانیهژبر  ،يالجورد ،یامیبزرگ همچون خ دارانهیکشور اضافه شدند، شاه به سرما يهابانک

ــته ییهابانک داداجازه  ــوص به خود داش ــند مخص ــهام بانک ایباش  یزمان، عل نیموجود را بخرند. در ا يهاعمده س

را در  يکه بانکدار ینیبانک بود. قوان کی سیو درصــدد تاســ دیجد يگذارهیســرما کی جادیبه دنبال ا ،ییرضــا

گونه قارچ يگوناگون در کشــور، رشــد يهابود و بانککرده ریی، تغ40 يدر اواخر دهه دانســت،یانحصــار دولت م

ست که عل یهیبودند و بدکرده دایپ ضا یا ستیپ دیجد يموج بانکدار نیبه ا زین ییر شهر«و  و س »اریبانک   سیرا تا

شهر ضا یرا عل اریکرد. بانک  صنعت ییر ص يتعداد يبا همکار اریشهر یو گروه  صنااز  س عیاحبان  و  ندکرد سیتا

سال  هیسرما بانک  رعاملیبود. مد الیر اردیلیم 29بانک بالغ بر  يهاییو کل دارا اردیلیبر پنج م لغ، با1355بانک در 

 زین نیو شاه اریبرعهده داشت و فرزندان او شهر ییرضا یرا عل رهیمداتیه استیشرکاء بود و ر لیجل ،در آغاز کار

ضو ه سنعل رهیمداتیع س). 227ص  ران،یا يمهران، بانک مرکز یبودند (ح سطه اخذ وام از بانک تاو توان  يهابه وا

را از چند بانک  ییهابسنده نکرد و وام یرانیا يهابه استقراض از بانک ییرضا یکند. عل سیبانک را تاس نیا گر،ید

ــتاند؛ غافل از آنکه ا یخارج ــ نیس داد. اما بانک بانک را در خطر انحطاط قرار خواهد نیا يمنابع به زود نیتام وهیش

سهام برادران رضا تیمحدود جادیبا ا يمرکز منافع رو به رشد،  نیا يریگیپ ي. برادیبانک را از خطر رهان نیا ییدر 
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 ییرضا يهاو دوزبانه استخدام کرد. در شرکت دهیدآموزش ییچهار مشاور اجرا ،ییرضا ی، عل50 يدر اواسط دهه

س صد مهندس و تکن شغول به کار بودند.  یرانیکارگر ا رو حدود هفت هزا ییو اروپا ییکایآمر نیدر مجموع چند  م

ــهیمقا ــ انیم ياس ــا کیتمام اتومات باًیمدرن و تقر کیدفتر ش ــال  ییرض ــال  یمیبا حجره قد 1355در س پدرش در س

 ییاست که نسل برادران رضا رانیا خیتار يتصادگذر اق يهادر سال تهیمدرن ي، نماد جهش بلند از سنت به سو1300

ضمن 28 ي. بعد از کودتاوردندبه ارمغان آ رانیا يبرا سته  انیم یمرداد، قرارداد  سکانداران صنعت و تجارت ب شاه و 

س تیبود که امنشده ستیو  سپرده ا صنابه دولت  صاحبان  شوند و از بر عیشود و  شور متمرکز  صنعت ک سترش  گ

قرار  يجد بحرانکه کشــور در  ی، هنگام1356قرارداد، در ســال  نیاجتناب ورزند. ا یاســیســمشــارکت در امور 

ضا یشد. عل دیتجد گریبود، بار دگرفته سخ به ا ییر صنا نکهیدر پا صاحبان  سال عیچرا  شدر آن  حفظ  يبرا یها تال

شتناك به نظر م نیدالر در معرض خطر بود. اگرچه ا هاونیلیم نکهیا يبرا دیگوینکردند، م میرژ سخ، وح سد،یپا  ر

  به آن قرارداداست. عیو صنا هیصاحبان سرما یعیاما احتماالً واکنش طب

ــا ن،یبا وجود ا ــنعتگران ا ییبرادران رض ــ نهیبودند که در زم رانیاز معدود ص ــتیس  انی. در مکردندیم تیفعال زین اس

 نیتر. قاســم کوچکپرداختیم حیراحت و تفربه تجارت نداشــت و در امالکش به اســت یآنان، عباس عالقه چندان

ــال  ــکا، د ایبه دن 1304برادر، در س ــگاه نبراس ــته تجارت، ل رآمد. او در دانش ــانس،یرش ــگاه کال س در  ایفرنیو از دانش

سه افتیحقوق در سانسیلآنجلس فوقلس ضور  سه رفت و در مدت ح اش در آنجا، از سالهکرد. پس از آن به فران

در  اریمرداد، به عنوان استاد 28 يبازگشت و پس از کودتا رانیگرفت و به ا المللنیحقوق ب يدکترا سیدانشگاه پار

بازگشت و از  کایاز طرف دانشگاه تهران به آمر ،يسال و اند کیپرداخت و پس از  سیبه تدر ،يادار علومموسسه 

 گرفت. يعلوم ادار يدکترا ،یجنوب يایفرنیدانشگاه کال

داشــت. او بود که برادر  کنندهنییتع ینقشــ ییقاســم رضــا ندهیآ یدر زندگ اســت،یبه عرصــه ســ ییرضــا یعل ورود

شوراکوچک سبزوار به مجلس  ستاد تا تمام یمل يتر خود را از  شته یفر ست دا شهر را در د سم مقدرات  شد. قا با

حزب مردم با او به مخالفت  ياعضـــا شـــد،ســـبزوار وارد انتخابات  يندهینوزدهم، به عنوان نما يدر دوره ییرضـــا

ستند و به علت ا ضا نکهیبرخا ضا يریگبود، کناره ییطرز عمل انجمن نظارت بر انتخابات به نفع ر سم ر  ییکردند. قا

متعدد  يبا امضاها يزمان، طومار نیشد. در ا یمل يمجلس شورا يدایاز شهرستان سبزوار، کاند زین ستمیدر دوره ب

داشت.  تیشکا ،ییارسال شد که در آن از اعمال و رفتار برادران رضا ار،یبخت موریتساواك،  توق استیخطاب به ر

اند شده یاتیپرست سبزوار دچار مصائب و بلشاهدوست و وطن یهاست اهالسال«است: نوشته آمده نیاز ا یدر بخش

از   یکیآنهاســت که متاســفانه  لیمفا يو معدود ییبرادران رضــا يجایوضــع بر اثر اعمال نفوذ و مداخالت ب نیو ا
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نامشروع خود را مستقر نموده و  يمقام... سلطه نیآنها مقام شامخ وکالت مجلس را اشغال کرده و با سوءاستفاده از ا

 ياعالقه نیترکه کوچک ییرضــا انیآقا ي... اگر مداخالت نارواانددهیخود تدارك د يبرا يو حصــر حدینفوذ ب

سبزوار ندارند، خ ستفادهداده هاتمبه  سوءا س ییهاشود و  شده ر سا یدگیکه  شده و  یخاطر اهال شیگردد، آ فراهم 

 ).1339/ 04/ 08(سند بدون شماره، » خواهد بود یو امتنان عموم ییدعاگو دیمز

سم سنعل نهیدر کاب قا سال  یح صور در  ست«، به عنوان 1342من س ریوزمعاون نخ سازمان جلب  ست  سرپر  »احانیو 

برکنار و  نهیاز کاب -رانیا یمل يمایهواپ رعاملیمد- یخادم مساری، پس از اختالفش با ت1349منصوب شد. و در سال 

برادرانش  يآورد و با همکار يرو ارتو تج یمس کرمان شــد و از آن پس به مشــاغل خصــوصــ عیصــنا رعاملیمد

منصور به  یحسنعل نهیبود (کاب زین جانیرباآذ یسرمک و سهام يهاشرکت رعاملیکرد و مد سیرا تاس اریبانک شهر

 )161-2,2اسناد ساواك، ص  تیروا

ستیس ينهیدر زم 1330 يو محمود از دهه یعل صدق، محمود به عنوان  ياهویفعال بودند. در جنجال و ه ا دوران م

 یو عل کردندیبود که برادرها در آن شرکت م یمبارزه انتخابات نیاول نیطلب در سبزوار داوطلب شد. انامزد سلطنت

شا تیریمد شت،  ش کی یبود که علشده عیآن را برعهده دا ستخدام کرده ییکایآمر اورم ست. آنان جعبهرا ا  يهاا

ضور در پا شانیانتخابات يبا نام نامزدها یتیکبر شر کردند و ح ست کیرا به  يرا يهاصندوق يمنت  یخانوادگ والیف

ـــتند. به نظر م یبدل کردند که حت ـــور داش ـــدیکودکان هم در آن حض انتخابات، چندان عادالنه و آزاد  نیا رس

 شهر را باطل اعالم کرد. نیرو، دولت مصدق، انتخابات ا نیاست، از همنبوده

ز جامعه بودند ا یبخش يندهیداشتند. آنها نما ی، نقش فعال1332مرداد  28 يو محمود در حوادث منجر به کودتا یعل

. به ستادندیوحشت داشتند و به شدت در مقابل مصدق ا رانیدر ا هاستیکمون يریگاز قدرت ندهیکه به صورت فزا

بود که خانه مصدق را  یفعال داشت. به زعم خودش او رهبر گروه یمرداد، نقش 28تا  25در حوادث  یخصوص عل

شدند. فعال سقوط دولت او  صره کردند و موجب  کودتا، موجبات  ياهویپرتنش و پره يآنان در روزها يهاتیمحا

 به شاه را فراهم کرد. ییبعد خانواده رضا يهاسال یکینزد

که شاه، از  یبود. هنگام يانتخابات مجلس سنا در دوران پهلو نیشرکت در آخر است،یدر س هاییرضا يبعد اقدام

 ،يشــد در انتخابات بعدگرفته میگذاشــت، تصــم انیرا بن زیرســتاخ یحزب، نظام تک1353هوس، در اســفند  يرو

بگنجاند.  یانتخابات يآزاد، در فهرست نامزدها اباتاز انتخ يریارائه تصو ياز نامداران محترم هر منطقه را برا یفهرست

س تهیکم ضا یعل تیصالح یبرر ستیرا که م ییر شد، به دل خوا سنا از تهران با  کی شتریاو پ نکهیا لینامزد مجلس 
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سابقه خدمت در ارتش قد ضا میدالل بوده و  شته، محروم کرد. ر شرف  ییرا دا ستفاده از نفوذ ا شوه و ا با پرداخت ر

ــت انتخابات ،يپهلو ــد و به راحت یوارد فهرس ــال  لیبرنده را از آن خود کرد. او در اوا يگو یش ــروع به 1356س ، ش

در  زین یسرخوردگ يندهیبلکه حس فزا بود،افتهیکاهش  يتنها سرعت رشد اقتصادمشکالت کرد. چرا که نه یبررس

  ، نداشت.»است هدر را یانقالب« نکهیبه ا ياعتقاد چی. او هشدیمردم مشاهده م انیم

ستیاو اگرچه م صمم دان شاه ست،یدر بحران ن یشاه رهبر م شاهن شاه  یاما معتقد بود ارتش  قدرتمند و وفادار به 

به او  هشدار دادند که اموالش را از کشور  انشیکه خانواده و اطراف یوجود ندارد و هنگام يخطر چیه نیاست، بنابرا

 را رد کرد. شنهادشانیپ تیخارج کند، با عصبان

صاب شهر یامام فیشر انت شانه نی، اول1357 وریدر  ضا يبحران برا يجد يهان صله، پس از تغ ییر  رییبود. او بالفا

ـــرف رفت.  سیدولت به پار ـــت که حدود  یاو مدعنزد اش ـــاب يدالر موجود ونیلیم 20اس  اشیبانک يهادر حس

ضا شت. ر ضاع وخ ییدا شر يرا برا یو بحران میاو ش 1332 ياز کودتا دبع يکرد و روزها حیاو ت  يدیکل یکه او نق

کرد،  فیتوص زیآماو را اغراق یشد. اشرف، اگرچه در ابتدا نگران ادآوریبود، را به او کرده فایدر حفظ تاج و تخت ا

 يدیام يکه هنوز کورسو دیام نیروز بعد با ا ییموافقت کرد که بالفاصله به تهران مراجعت کند. رضا تیاما در نها

در بدو ورود، او را مالقات کرد و به  ییرضا یشد. عل رانیوجود دارد، به خانه بازگشت و سه روز بعد، اشرف وارد ا

خود  يکه شـاه نقش رهبر یعموم يهایکند و از نگران يآورالزم، پول جمع زانیبه هر م تواندیداد که م نانیاو اطم

  مورد صحبت کند. نیواگذار کرده، سخن گفت. اشرف قول داد روز بعد با برادرش در ا را

بود. شاه  نیاندوهگ اریکه از نزد شاه بازگشت، بس یو هنگام دیاز حد معمول به طول انجام شیمالقات اشرف با شاه ب

هســتند و بازگشــت  یاســیبود مشــکالت کشــور، ســحفظ تاج و تخت را رد کرده و گفته يبرا ینظام يهاتمام طرح

شاهزاده خانم بازگشت، اهال قاتاز مال ییرضا یعل یاست. وقتاشرف، تنها به مشکالت او افزوده خانه در حال  یبا 

 .افتیبهبود نخواهد گرید طیو شرا ختیگر دیاکه ب کردیکم باور مبودند و او کم لیوسا يبندبسته

 يدســتورات رهبران فراماســون خود برا« ییبه قول رضــا ایمماشــات با مخالفان  اســتیســ یامام فیکه شــر یحال در

 شیمایرفت و از او خواست به همراه او، در هواپ يبه دفتر اشرف پهلو ییرضا یبود، علگرفته شیرا پ» کشور یخراب

شود، ول شور خارج  شت تهران را برا انیدر م یاز ک ساعت ه شرف،  شد که ا صبح روز بعد متوجه   يترس مطلق، 

و شاهزاده خانم  يخدمتش به سلسله پهلو یطوالن يهااز سال شیاست. او در خاطرات آن روزهاترك کرده شهیهم

 است.مانده دفاعیها بکه چرا در برابر گرگ پرسدیاز خود م یو به تلخ سدینویاشرف م
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ضا یعل صم ییر ست هواپ میت سرانجام توان شور گرفت و  ص يمایبه خروج از ک صا خود را در فرودگاه آماده  یاخت

به او خبر  یسیاو یاز دوستانش، غالمعل یکیکند. باالخره زنگ تلفن به صدا درآمد و آن خبر خوفناك را به او داد. 

 ییمراجعت خواهندکرد. رضــا اشيریدســتگ يبرا ندهیچند ســاعت آ یداد که حکم بازداشــت او صــادر شــده و ط

ــله با  ــت. محمود  رانیزود به ا یلیکه خ کردیم الیچمدان کوچک به فرودگاه رفت و خ کیبالفاص باز خواهد گش

 یبه نگران یندارد و توجه ینگران يبرا یلیپنهان کردن و دل يبرا يزیحاضــر به ترك کشــور نشــد. او معتقد بود چ

ـــت. اما زما انشیافاطر ـــد، او ن یننداش اش مجبور به پرداخت به زندان افتاد و پس از دو ماه، خانواده زیکه انقالب ش

و از  ختیبه سمت کردستان گر رانیاز ا ان،یبا کمک قاچاقچ ،ياو شدند. او پس از آزاد يآزاد يهنگفت برا یمبلغ

 و فرانسه و عاقبت هوستون رفت. هیآنجا به ترک

 ياز خاطراتش درباره یمصـــادره شـــد. دکتر جواد صـــدر در بخشـــ 1358 رماهیدو برادر پس از انقالب، در ت اموال

نام داشــت. او  یصــادق هایاتاقاز هم یکی، 3اول ورودم به بند  يهادر ماه«: ســدینویم ییرضــا یاموال عل يمصــادره

 يبوده و اول انقالب خود را به دادسرا يبندماستاو  لشغ گفتندیبود. مقد با سر بزرگ و شکم برآمدهکوتاه يمرد

 .استکردهیم یشدگان بازپرسباشد، از بازداشتانقالب انداخته و بدون آنکه سواد داشته

 ییرضـــا یعل گفتندیکه م يبه طور-شـــاه میاز ثروتمندان رژ یکیکرد که دســـتور ضـــبط اموال  دایاطالع پ يروز

با سمت بازپرس دادگاه انقالب به خانه  یبود. صادقصادر شده-کارخانه بزرگ و کوچک نیسناتور و صاحب چند

را در  ییمنزل رضا یمتیق يایاثاث و اش عنوانبود، رفته و با همان  یمتیق يایپر از اش گفتندیکه م شیدر تجر ییرضا

ـــبط اموال به محل مراجع يبود. بعد که ماموران اجراو برده ختهیر ونیکام بودند، مالحظه کردند که ه کردهحکم ض

ــحت اموال قبالً برده ــتم ص ــت. نتوانس ــده اس ــف کنم، ول گفتندیها را در آن حد که مگفته نیخالف ا ایش در  یکش

با استفاده از عنوان مجعول زده، به دست  یبه اموال شخص متهم یدستبرد بزرگ نکهیاز ا یخودش قرائن يهاصحبت

  ).562از درون، ص  یجواد صدر، نگاهدکتر  یاسی(خاطرات س »آمدیم

 

  ییبرادران رضا دیدوران تبع

 یخوابیرو به زوال گذاشت. دچار مرض ب اشی، سالمت1373نامهربان بود. در سال  اریبه خصوص با محمود بس دیتبع

ستشده سرده بود و ام يهاو ارگان دیلرزیم شیهابود، د شت و  يدیبدنش تحت فرمان او نبود. اف هم به درمان ندا
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ـــتارش، خواهرزاده دشیمرگ نقطه ام ـــال ،یمیابراه یاش علبود. پرس  یروز از عل کی. کردیها از او مراقبت مس

ـــلحه ـــت اس ـــتندیکند و هر دو م يداریخر شیبرا ياخواس  ی. پس از مدتخواهدیم يچه کار يکه آن را برا دانس

ست ضع یوجو، علج صم اشییمطلق دا يدیناام تیکه از و سلحه را برا میخبردار بود، ت کند. چند  هیته شیگرفت ا

بود. او کردهاحضار اشییاو را به خانه دا سیداشت. پل یتماس وحشتناک یمیابراه ی، عل1373 ماههفته بعد، در بهمن

بود. اطرافش، طرف افتاده کیبه  جانشیبود و ســر بنشــســته یصــندل يغرق در خون، رو ،ییکه دا کندیم فیتعر

مشروب  ياز بطر یمیقرص و ن يادیتعداد ز نکهینامه وجود داشت. پس از ا نیمشروب و چند شهیاسلحه، قرص، ش

 يبرا يگریهمسرش، د يبرا یکیبود، ما نوشته يبرا زیبود. سه نامه نکرده کیدر سر خود شل يابود، گلولهرا خورده

بود جسد بود. محمود خواستهکه در آن به خاطر تمام زحماتش تشکر کرده یمیاهابر یعل يبرا یسه فرزندش و سوم

 سوزانده شود. جانش،یب

بودند، اما تحمل دور شــده گریکدیها بود از کرد. آن دو اگرچه ســال رانیرا و یمحمود، برادرش عل یخودکشــ خبر

خود،  يبرادرش برا انیمشــابه پا یانیبود، پا ریکه اشــک از چشــمانش ســراز یدر حال ،یســخت بود. عل ییجدا نیا

ـــت،ین یعذاب طوالن کیمن به جز  يبرا یزندگ گفتیو م کردیم ینیبشیپ ـــت دادن  يبرا زیچ چیمن ه س از دس

آنها  يدرباره گانندیجز اندوه و مرگ دلخراش نبود، اما آ يزیچ ،ییبرادران رضــا ییدوران طال انیندارم. اگرچه پا

  د کرد.ننکردند، قضاوت خواه ایو آنچه کردند 

  

  

 ) HEPCO ) (مخففHeavy Equipment Production Companyهپکو اراك، (-نیسنگ زاتیتجه دیشرکت تول

شرکت ا کی هپکو ست. ا نیسنگ عیصنا يدر حوزه یرانیابر شرکت اول نیا  زاتیتجه يسازنده نیو بزرگتر نیابر

. باشدیم زین يکشاورز آالتنیانواع ماش يدکنندهیابرشرکت تول نیا عالوه. بهباشدیم انهیو خاورم رانیدر ا نیسنگ

ـــب نیهمچن ـــهم مناس ـــته س  ها،فتراكیانواع ل ها،لیانواع جرثق ها،ونیانواع کام ا،هانواع واگن دیدر تول یهپکو توانس

ـــ زاتیتجه ـــنا آالتنیو ماش ـــنا عیص  ها،روگاهین زاتیتجه ،يحفار زاتیمعادن، تجه زاتیمس، تجه عیفوالد و ص

  آورد.دستوگاز بهنفت عیصنا زاتیبنادر و تجه زاتیتجه ،ياهسته يفناور زاتیسدها، تجه زاتیتجه
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ش شرفتهیپفوق زاتیهپکو مجهز به تجه دیتولخط شکار آالتنیشامل ابزارآالت و ما شکار ،يبر  ،يفرزکار ،يجو

ست ،يگرختهیر ،يسازقالب نگ،یبور ،يکارسوراخ ،يآهنگر ش ،يسازکیپال  يهاربات ،يکارپرس ،يکارنیما

 4800دســـتگاه تا حداکثر  3000 دهدیبه هپکو اجازه م تیظرف نیاســـت. ا CNC يهادســـتگاه نیو همچن یصـــنعت

 در سال بسازد. زاتیتن تجه 20000کند و  دیمختلف را تول آالتنیدستگاه از ماش

سال  هپکو ش دیدر اراك با هدف تول 1351در  ساز ن،یگسن آالتنیما سترش و نو سازمان گ سط   رانیا عیصنا يتو

ــا) ٪55) (دروی(ا ــ) ٪45( ییو برادران رض ــد. در آن زمان،  سیتأس ــا یکیش  نیب نیهکتار زم 120 ییاز برادران رض

ش رانیا ومینیکارخانه آلوم ساخت دیاراك خر يسازنیو ما ش دیکارخانه تول نیتربزرگ  .و  و  يسازراه آالتنیما

ضا انهیخاورم یمعدن شرکت کاترپ ییرا با نام هپکو آغاز کرد. ر شد با  گروه  نیقرارداد ببندد و اول کایآمر الریموفق 

 يهاشــرکت يهپکو با همکار 1354بفرســتد. از ســال  کایبه آلمان و آمر یآموزش تخصــصــ ياز کارکنانش را برا

سوئد، و لوکومو فنالند رسماً شروع  ناپاكیدا ژاپن، یساکائ نیسنگعیفرانسه، صنا نیپوکلِ کا،یآمر نترنشنالیا ستارینو

را به اراك جذب کند که پس از گذراندن دوره  ياریتوانست نخبگان بس عیسر یلیابرشرکت خ نینمود. ا تیبه فعال

. گشــتندیبه کارخانه بازم یتخصــصــ يهاو پس از آموزش شــدندیاعزام م کایدر کارخانه به اروپا و آمر یآموزشــ

 رایسخن گفت، ز» کارخانجات هپکو«از  55کارخانه در سال  نیا یخود در مراسم افتتاح رسم یدر سخنران ییرضا

  گسترش دهد. زین يو بار يسوار يابرشرکت را به حوزه خودروها نیا داتیتول ندهیاو قصد داشت در آ
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دالر  ونیلیم 120که در آن زمان بالغ بر  ییاموال خانواده رضا ها،ییاموال و دارا يمصادره انیاز انقالب، در جر پس

ناچار  زین ییرضا يخانواده نرویدولت قرار گرفت. از ا اریکامل در اختطورمصادره و هپکو به یهمگ شد،یبرآورد م

ــدند. پس از انقالب، به دل رانیبه ترك ا ــد. همچن الریقرارداد با کاترپ هامیتحر لیش پس از انقالب توجه به  نیلغو ش

 بهریشرکت ل يدوباره در دستور کار قرار گرفت و با همکار یمعدن آالتنیوساز و ماشساخت آالتنیماشساخت 

ـــ ـــعه هپکو با تأس ـــالن سیآلمان طرح توس ـــاحت  یس با  مراهدالر ه ونیلیم 100 يمتر مربع با اعتبار ارز 60000به مس

ش نیتراز مدرن يامجموعه سال  3000 یبیتقر تیو با ظرف آالت،نیما ستگاه در  سال دیآغاز گرد 1363د  1389. در 

  شدند. سیهپکو تأس يرمجموعهیز نیماشو فرتاك شرقنیماشکمات يهاشرکت

سال  يسازراه آالتنیماش يآورو انتقال فن نیمنظور تأمبه سته الریهپکو و کاترپ نیب يقرارداد 1354در  شد که بر ب

س دریگر یکنون يهادر هپکو آغاز شـد. البته مدل الریکاترپ G يسـر يدرهایگر دیاسـاس آن، تول  یهپکو، از مهند

 است.حاصل شده یشیتسوبیو م الریکاترپ ژهیوبه جهانبرند مطرح  نیاز چند دریگر يهامدل نیترمعکوس موفق

شنالیا ستارینو ست نترن ساس نخ سط  نیسنگ ي، لودرهاTD25Eبلدوزر  دیقرارداد، تول نیبر ا  H-65و  A-530و متو

صورت گرفت. در جهت  نترنشنالیمستشاران شرکت ا مینظارت مستق) در هپکو تحتنترناشی(موسوم به ا نترنشنالیا

اقدام به شــروع  1364هپکو در ســال  ،یو معدن یعمران آالتنیآنان به ماشــ ازین نیو تأم انیبا مشــتر ترکیارتباط نزد

 آغاز شد. یکیمکانلیمشترك دو مدل ب دیبا تول يهمکار نیآلمان نمود و ا بهریبا شرکت ل يهمکار

ــعه ارتباط با برتر نیهمچن ــرکت هپکو به دنبال توس ــ نیش ــازندگان ماش ــنگ آالتنیس ــترش  ا،یدن نیس به منظور گس

 يهمکار 1364وساز و معدن، در سال ساخت ،يسازراه يهاشرکت ازیخود با توجه به ن آالتنیماش دیتول يرهیزنج

 بود. رانیلودر متوسط در داخل ا دیآن تول جهیخود را با ولوو سوئد آغاز نمود که نت

ش نی: هپکو به منظور تأمسیو ک وهلندین شاورز نیسنگ آالتنیما ش زیو ن يک شهر آالتنیما  يسبک خدمات 

شور، همکار ازیموردن شرکت ب يک سال  CNH یالمللنیخود را با  ستا تول نیآغاز نمود و در ا 1378در  دروگر  دیرا

 دیتول 1382از ســال  نیهمچن ور،در جنوب کشــ شــکریوصــنعت نکشــت يهابه منظور ارائه به شــرکت سیک شــکرین

 در دستور کار قرار گرفت. وهلندین يهانیبکهولودر، تراکتور و کمبا
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سو سال هپکو : کومات شتر ازین نیبه منظور تأم 1383در  ش انیم شساخت آالتنیبه ما ساز و ما با  یمعدن آالتنیو

شد و توافقنامه شیهدف افزا سو ژاپن وارد مذاکره  ضا  ياسهم بازار فروش خود با کومات ساندند که در آن ررا به ام

 .رفتیکوماتسو صورت پذ میمستق تهپکو تحت نظار يدر مجموعه نیمشترك بلدوزر و لودر سنگ دیتول

ــیا ،ینیهپکو با الند عالوهبه ــاکس رند،ولنگرس ــترا، فوتون ،یجامیس ــتوم، گروه اس منس،یموتور، زآس اس، امآلس

  است.داشته ییهايهمکار زیدوسان ن نیسنگعیو صنا ستریبوماگ، ه رکس،یکت، تباب

ـــ ـــرکت مهندس ـــال  رانیو قطعات هپکو ا یش  زاتیتجه ازیموردن يهاقطعات و مجموعه نیبا هدف تأم 1372در س

 آالتنیو ماشــ زاتیتجه ،یلیر يخودروها ها،لیجرثق ها،فتراكیل ها،ونیکام ،يکشــاورز آالتنیماشــ ن،یســنگ

ــنعت ــبه یص ــرکت تابعه هپکو، تأس ــده سیعنوان ش ــاش ــا ٪70و حدود  يارهکت 100 يبود. با وجود فض  بدون يفض

ستفاده شرکت هپکو،  يا ساحت ن يهااز کارگاه یکیابر شهرتهران قرار  هکتارمیساخت قطعات هپکو به م در غرب 

ـــت. هپکو از آغاز، در زمگرفته ـــهافنیدریزداف فر نز،یکام ریبرتر جهان نظ کنندگاننیقطعات از تأم ينهیاس ـــس  ،13ش

 .دینمای، کارارو و برکو استفاده م15هاتس، دنفاس، زَوئر ،ینی، لُمبارد14رکسروتآگ، بوش تسیدو

ها پلتفرم يسازیعدم بوم متحده؛االتیو ا یشرق يایآس ،ییاروپا يهپکو از منظر قطعات به کشورها یوابستگ لیدلبه

ـــل دیو عدم تول ـــرکت همواره با نیهپکو، ا يدر خود مجموعه ربکسیمانند موتور و گ یقطعات اص کاهش  ابرش

 لیدل نیبه هم وکاهش داده  ینیچ يمحصوالت مواجه شده که توان رقابت آن را با رقبا يباال متیق ایسود  يهیحاش

 است.تکنوکرات آن هدف انتقادات کارشناسان قرارگرفته تیریمد

شرکت یکیرا با  ي، هپکو قرارداد1399در آذرماه  اما ست دامپتراك و هال دینام تولصاحب ییاروپا يهااز  تراك ب

شد انتقال فناور يکه برمبنا صل يآن قرار  سل  ربکسیتراك مانند موتور، گدامپتراك و هال یقطعات ا هپکو  درو اک

ود. واحد شـــهپکو ســـاخته  يدر مجموعه زین یاصـــل عاتقط گریدســـتگاه، موتور و د 50 دیو پس از تول ردیانجام گ

ــاخت قطعات آهنگر نیا يگرختهیو ر يمتالورژ ــرکت، در س ــ يو بدنه زلیموتور د يگرختهیو ر يش  آالتنیماش

ش ،یعمران ش ،یمعدن آالتنیما شاورز آالتنیما ساخت قطعات  ها؛لیها و جرثقواگن ها،فتراكیل ها،ونیکام ،يک

واحد، انواع قطعات  نیا داتیو ژنراتورها، ساخت انواع بوش و فلنج فعال است. تول هانیتورب ينگرو آه يگرختهیر

 .رندیگیرا دربرم یرآهنیغ ياژهایو انواع فلزات و آل يفوالد ،یچدن ياژهایبا آل

                                                           
1 3 ZF Friedrichshafen AG 
1 4 Bosch Rexroth 
1 5 Sauer und Sohn 
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ـــا ییتوانا يهپکو دارا یکل طوربه  يگرختهیجز رها بهروش يبه همه يو آهنگر يگرختهیخت انواع قطعات رس

 نیتورب ي(کاربرد در ساخت پره قیدق يگرختهی) و رربکسیقطعات موتور و گ یفوم (کاربرد در ساخت برخالست

  .باشدیگاز) م نیتورب يبخار و پره

ساخته ک،یدرولیو ه يسازواحد جَک شرکت هپکو: اانبار قطعات  ساخت  یطراح ينهیواحد در زم نیشده، ابر و 

 ها،لیجرثق ک،یدرولیه آالتنیاز ماشــاعم نیســنگ زاتیو تجه آالتنیماشــ ازیموردن یکیدرولیه يهاانواع جک

ـــ ،یکیدرولیه يهاو ســـاخت ســـازه یطراح نیهمچن ها،ونیو کام هافتراكیل  يهاپمپ ،یکیدرولیه رآالتیش

 .کندیم تیهوا فعال يلترهایروغن و ف يلترهایو انواع ف یکیدرولیه

ـــاخت و مجموعه واحد ـــازس ـــاخت انواع چرخ یطراح ينهیواحد در زم نی: ايس ـــاده و هل يهادندهو س  کال،یس

ـــفت ها،يها، انواع هزارخارگاردان انواع  نترکولر،یآب، روغن و ا ياتورهایراد ،یو آهن يفوالد يهانیها، پانواع ش

وهوا، آب يهاها، جنتدرپوش رها،یگضربه رینظ یکیو الست یکیقطعات پالست ک،یانواع رول ،یاگزوز، انواع صندل

 نگیکوپل نگ،یمجموعه فرمان، کوپل ،يفلز يرهایگلرزه بره،یانتقال قدرت، شـــفت و يهاچرخ، شـــفت يهانگیر

ـــت و کلمپ، غربالک فرمان، قالب ،یکیدرولیه ـــت يهاقالب ،يفلز يهابس ـــت يهاقالب ،یکیالس  تیفعال یکیپالس

 کند.یم

ــرکت هپکو به تول ــوالت ش ــ زات،یتجه نیو تأم دیمحص ــاخت آالتنیماش ــاز، راهس ــازوس ــنعت ،يس و  یمعدن ،یص

شاورز ش زاتی. از جمله تجهپردازدیم يک ساخته یآالتنیو ما شرکت هپکو   ریبه موارد ز توانیرا م شوندیمکه در 

شاره کرد: ب ستچرخ لیو ب يریزنجچرخ لیا  ،يسازغلتک راه فتراك،یل لودر،ینیلودر، م وبلدوزر، لودر، بهک ،یکیال

 يهاروگاهیژنراتور ن شــکر،یتراکتور، دروگر ن ن،یتراك، کمباگذار، هال)، لولهیشــاول، دامپتراك (کمپرســ در،یگر

بخار،  يهانی(توربوکمپرســـورها، تورب نیتورب زاتیســـد، قطعات و تجه کالیدرومکانیو ه کالیمکان زاتیتجه ،یآب

ـــیآب يهانیو تورب گاز يهانیتورب ـــنا زاتیتجه گریمداوم و د يگرختهیر يهانی) ماش ـــنا عیص مس  عیفوالد و ص

ـــنعت يها(کوره ـــ ،ییالقا يهاکوره ،یکیالکترقوس يهاکوره ،یص  زاتینورد فوالد)، تجه يهانیکنورتورها و ماش

 کلیو س يگاز ،یحرارت يهاروگاهین زاتیتجه ر،یتقط يهاوگاز، برجنفت عیو صنا روگاهیفشار نمعادن، مخازن تحت

س یبیترک ش نیوتیو گ ورتریدا ستم،یس يالریاگزوز، داکت، آگز ستمی(هارپ،   ون،یتونل، کام يحفار نیدمپر)، ما

ش تونل يزیرو واگن، قالب بتن ویلوکوموت يبوژ ونت،یکام سگمنت)، ما ش نی(  ،یصنعت رآالتیمکنده غالت بنادر، 

  .باشندیو انواع واگن جز محصوالت شرکت هپکو م لیفلنج، انواع جرثق شر،ینیفبر، موتورجوش، دستگاه سنگ
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 خدمات پس از فروش شرکت هپکو

ــکو (به انگل ــرکت هس ) به عنوان خدمات پس از فروش Heavy Equipment Service Company: یســیش

است  رانیدر کشور ا يو کشاورز یمعدن ،یعمران نیسنگ آالتنیشرکت خدمات ماش نیترو بزرگ نیهپکو، نخست

سال  شیکه با ب سال تجربه از  صل نیبا تأم 1356از چهل  صوالت و خدمات گارا یقطعات ا کار کرد. آغاز به ینتمح

ســـاخت  يفرســـوده نیســـنگ آالتنیماشـــ يو بازســـاز ریتعم يبرا یشـــده توســـط هپکو، حت دیتول یدکیقطعات 

 يهاگوناگون است که توسط شرکت يهایشاس يسازنده نیشرکت همچن نی. اروندیکار مبه زین گرید يهاشرکت

 .شوندیمکار گرفتهبه زیو ولوو ن بهریمانند ل ییاروپا

ــال  هپکو ــرما 1385در س ــارکت بانک تجارت، اقدام به س ــاخت، تملکبه يگذارهیبا مش ــورت س  يبردارو بهره ص

)B.O.Oمس طارم در  عیبه نام صــنا یو معدن یشــرکت صــنعت کیراســتا  نینمود که در ا یمعدن عی) در حوزه صــنا

معدن بزرگ مس  نیاست که دوم امن نیبه هم یشرکت صاحب معدن نی. ادیگرد سیو تأس جادیا نیطارم استان قزو

ــدیم رانیدر ا ــنعت. بهباش ــامل کارخانه یعالوه بخش ص ــ يهاآن ش ــازیاس ــاز يدس ــت که بخش  يو کاتدس مس اس

ساز شامل بخش يکاتد شدیلیچینگ و الکترونیک مهیپ يهاخود  ساالنه  نی. ابا  يتن مس کاتد 10،000شرکت 

ــ یهپکو به برخ ياما پس از واگذار کندیم دیخالص تول ــخاص نااهل، بخش ــرکت هپکو در مس  یاش ــهام ابرش از س

  شد.منصوب آنان سند زده رانیمد ایهپکو  نیشینام مالکان پطارم، به

 

 و اعتصاب کارگران در شرکت هپکو اعتراض

 ونیلیم 10 يابرشرکت هپکو به بها يابرشرکت در اعتراض به واگذار نیکارگران ا 1398ماه سال  وریاواخر شهر در

آهن شمال به جنوب را مسدود کردند. راه ریمعوقه خود دست به اعتصاب زده و مس يایحقوق و مزا يریگیتومان، پ

ضتَ 20 شودیمگفته شت و  نین از معتر ستانیب همجروح و ب تن 15بازدا شد مار سالمنتقل   1398تا  1394 يهاند. در 

  بود.توسط کارکنان هپکو انجام گرفته یتظاهرات و اعتصابات مشابه زین
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 رکود شرکت هپکو علل

 :شوندیمدر هپکو برشمرده دیساله تول نیرکود چند لیکه توسط کارشناسان به عنوان دال یجمله عوامل از

  در ابرشرکت هپکو؛ و عدم  ،یبر توان داخل هیبا تک ربکسیمانند موتور و گ یقطعات اصل دیکارخانه تول نبود*

 حوزه نیدر ا نیشیو پ یکنون يهادولت يگذارهیسرما

  یربومیو غ رمتخصصیاندك به اشخاص نااهل، غ يابرشرکت هپکو به بها يواگذار *

ــرکت* ــتابرش ــرکت هیتجز يتالش برا ،يزیس ــرماابرش ــعه آنان و توجه به ا يگذارهیها، عدم س ــنا جادیدر توس  عیص

 70 يو دهه 60 يمانند دهه ینخست پس از انقالب اسالم يهادر دهه ژهیوکوچک؛ به

 افتهیتوسعه ياز کشورها يبر انتقال فناور دیو تاک یرانیاعتماد به متخصصان ا عدم*

 زاتیتجه ،یمعدن آالتنیماش ،یعمران آالتنیبه واردکنندگان ماش یمل ياز صندوق توسعه يارز يهاوام ياعطا*

 ها به صندوقآن یو بازپرداخت اقساط ع؛یصنا گریفوالد، مس و د دیخطوط تول آالتنیو ماش

به کشور  گرید يدوم از کشورهادسته یمعدن آالتنیو ماش يکشاورز آالتنیماش ،یعمران آالتنیماش واردات*

 رانیا

 و فوالد یمیمانند پتروش یعیها تنها در صناسهام عدالت و ارگان ،یصندوق توسعه مل يگذارهیسرما*

اند و احداث شده یاز انقالب اسالم شیکه پ یعینسبت به صنا يو اقتصاد یصنعت يو وزرا نیمسئول یاسیس دگاهید*

  دادن آناننشان فیضع يتالش برا
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 ییایطاهر ض

 یپس از ط يآمد. و ایبه دن هیدریه. ش) در شهر تربت ح( 1296االطباء) در سال  اءیآقا ض رزای(فرزند م ییایض طاهر

معدن  در رشــته یمهندســ درجه نیبرل یفن يبه آلمان رفت و از دانشــکده رانیدر ا پلمیو اخذ د یمقدمات التیتحصــ

جعفر  یرعاملیکرد. در زمان مد افتیدر نیاز دانشگاه و یشناسنیزم دکترا را در رشته درجه ،يگرفت و پس از چند

در  یامام فیمقام ســازمان برنامه بود و پس از حضــور شــرقائم  یمدت ییایبر ســازمان برنامه، طاهر ضــ یامام فیشــر

صا صناوزارت اقت سپس  ض عید و  صنا ییایو معادن،  صاد و معاوت  دار و معادن را عهد عیسمت معاونت وزارت اقت

سال  د؛یگرد شر ينهیه. ش) در کاب( 1339سپس در  سمت وز ،یامام فیجعفر  شد.    عیصنا ریبه  صوب  و معادن من

 و معادن فرا خوانده شد. عیبار دوم به وزارت صنا يبرا ییایاسداهللا علم، طاهر ض يریدر دوران نخست وز

س ییایض طاهر شرکت  س مانیسهامدار بزرگ  ستان بود و بخش اعظم اوقات خود را در حوزه  ستیفارس و خوز  ا

ـــ«. گذراندیم ـــ یموروث يبه حرفه »ییایطاهر ض ـــان نداد؛ او پس از آنکه  یلیکه طبابت بود، تما ییایخاندان ض نش

در  سیها به تدربازگشــت و تا مدت رانیاخذ کرد به ا نیاز دانشــگاه و یشــناســنیرا در رشــته زم شیمدرك دکترا

ــغول ــگاه مش ــتأبود. او به  دانش ــ رزایاز پدرش م یس از مردم  یندگیبه نما یدوره متوال نیکه در چند اءاالطباءیآقا ض

 عیو صنا یرگان. با ادغام وزارت بازوستیپ استیبه جرگه مردان س افت،ییراه م یمل يبه مجلس شورا هیدریتربت ح

 ییایرا هم کسب کرد. ض يداد. او تجربه چند دوره سناتور تیرضا زیبانک اصناف ن یرعاملیمد هب ییایو معادن، ض

 سیرئ ران،یو معادن ا عیو صــنا یو معادن، و تولد اتاق بازرگان عی، با ادغام اتاق تهران و اتاق صــنا1348ماه در اســفند

 عیه. ش) وزارت صنا( 1342رفت. در سال  کایربود به آم يروزیدر شرف پ رانیکه انقالب مردم ا یاتاق شد و هنگام

ـــاد مل گریددر هم یو معادن و وزارت بازرگان ـــد و وزارت اقتص ـــک یادغام ش ـــد لیتش خانه وزارت نیوزارت ا ش

 يمشـــاغل و گریاز وزارت کنار گذاشـــته شـــد. از د ییایواگذار، و طاهر ضـــ یخانیعال ینقیبه عل سیدالتأســـیجد

 1346چهارم سنا در سال  در دوره ییاینام برد. ض دیرا با یشناسنیسازمان زم یسرپرستبانک اصناف و  یرعاملیمد

سناتور( سناتورهم زین يو در ادوار بعد دیانتخاب گرد يه. ش) به  سال  يرا حفظ کرد. و يچنان مقام  ه. ( 1347در 

س شش) به  سنا انتخاب گرد یمت من ضدیمجلس  سال  ییای. طاهر  و معادن و اتاق  عیصنا اقه. ش) که ات( 1350در 

 انتخاب شد. رانیا یو معادن و بازرگان عیاتاق صنا استیادغام شدند، به ر یبازرگان

شر کانیاز نزد يو ست به وزارت و د يو يهاتیبود و به جهت حما یامام فیجعفر  صب خود  گریبود که توان منا

 يعهدهآن به استیبود که ر يپهلو ادیحضور در بن ،يدر زمان سناتور ییایطاهر ض يهاتیاز جمله فعال ابد؛یدست 
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 ينوهایهزار تومان پول از کاز یس انهیبرداشت ماه اد،یبن نیدر ا يبود؛ از جمله اقدامات وگذاشته شده یامام فیشر

 رفت،یپذیرا م یمنصب یامام فیهر جا شر نیچنبود. هم یامام فیشر یآن به حساب شخص زیو وار ادیوابسته به بن

 یبود که حت رانیدر ا يفعال فراماسونر ياز اعضا ییایطاهر ض نیچن. همشدیمدهیبرگز يبه معاونت و ییایطاهر ض

به  کایاست و در آمر اتیح دیدر قاکنون  ییای. طاهر ضدادیم لیاز جلسات فراماسونرها را در منزل خود تشک یبرخ

  .دهدیخود ادامه م یزندگان

  

  

  ییایطاهر ض

   



355 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 ابونصر عضد قاجار 

 اهللاتیهدا رزایشاه قاجار و مادرش خانم دفترالملوك فرزند م نیى مظفرالدعضدالسلطان و نوه رزایفرزند ابوالفضل م

سلطنه دختر فدفتر از بطن خانم نجم ریوز سلطنهبینا رزایفرمانفرما فرزند عباس م رزایم روزیال ضد در  ال صر ع بود. ابون

س 1291سال  ص یشم شد. تح سان التیدر تهران متولد  سطه را در تهران به اتمام ر صدیابتدائى و متو عالى  التی. تح

ســى ى مهنددرجه و دیگذران ژونیو دانشــگاه د هیى عالى مونپلى کشــاورزى در مدرســهخود را در فرانســه در رشــته

ــپسگرفت  ــاغل وى مد س ــد. از اهم مش ــتخدام ش ــاورزى اس عاملى بنگاه جنگلبانى بود. چندى هم  ریدر وزارت کش

پرداخت  تیمشاغل دولتى را رها کرد و در بخش خصوصى به فعال 1332شد. عضد از  رىیوزنخست ىژهیوبازرس 

نهاد و بعد قند دزفول را احداث کرد.  انیشــکر اهواز را بن هیى تصــفو به صــنعت قندســازى روى آورد. ابتدا کارخانه

ــتانه را دائر نمود و بعد قند دزفو ــتان طرح چغندرکارى زمس ــتان طرح  لوى در خوزس را احداث کرد. وى در خوزس

کارخانجات قند در  تیریکار ابتکارى و سوددهنده بود. وى به مناسبت مد نیچغندرکارى زمستانه را دائر نمود که ا

بود مهندس  سیرئ بیچند نا انىیاتاق، سال سینمود و پس از تاس ارىیتالش بس رانیو معادن ا عیاتاق صنا انگذارىیبن

ــرما ــد در س ــوى گذارىهیعض ــهامداران عمده بود و مدتى بانک اعتبارات که فرانس ــتند، از س ــارکت داش ها هم مش

بانک مزبور انتخاب  رعاملىیو مد رهیمد ئتیه اســتیبه ر 1355بانک را برعهده داشــت و در  رهیمد ئتیه تیعضــو

. مهندس ابونصر عضد وددار بعهده زیقندسازان را ن کاىیسند تیاتاق بازرگانى تهران و عضو تی. وى عضودیگرد

. پس از چندى از رفتیحزب توده را پذ تیخود را آغاز کرد و چندى عضــو اســىیســ تیفعال 1320 وریبعد از شــهر

 در اروپا درگذشت. قبل از مرگ کتابى هم منتشر کرد. 1378اعراض نمود. در سال  هیرو نیا
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 یخانیعال ینقیعل

ــد و در  1307بهمن  کمیدر  نیفرزند عابد یخانیعال ینقیعل ــتانیاز دب 1325در ابهر زاده ش ــته پلمیالبرز با د رس  يرش

صفارغ ادبی شته لیالتح شد و در ر شگاه تهران  شکده حقوق دان سپس وارد دان سسی علوم يشد.   افتیموفق به در یا

سه شد و در دانشگاه پاریتحص يادامه يبرا 1950 هیدر فور یخانیشد. عال یکارشناس نخست در  س،یل رهسپار فران

ـــتــه ـــو یمطــالعــات عــال پلمیمــدرك د ،یعموم الملــلنیحقوق ب يرش ــه فرانس  Diplome d’Etudes: ي(ب

Superieuresپس از بازگشت به ) 1957( 1336فرانسه را گرفت. در  یدولت ياقتصاد، دکترا ي) و سپس در رشته

 نکهیا لیدر آن سـازمان مشـغول شـد به دل ياقتصـاد گرلیو به عنوان تحل رفتیذدعوت اسـتخدام سـاواك را پ رانیا

 اریبخت موریت يساواك محدود است، همزمان با برکنار ياو در بخش اطالعات اقتصاد تیفعال يحوزه کردیگمان م

. در شرکت نفت ترف رانینفت ا یو عبداهللا انتظام به شرکت مل دایهو رعباسیام يهیترك کرد و به توصساواك را 

به امور مسکن و بهداشت و آموزش  یدگیاداره، رس نیا يفهیمشغول به کار شد. وظ یصنعت ریامور غ يدر اداره يو

استفاده از  يهافرصت افتنی ،یصنعت ریامور غ يدر اداره يبود. کنش مهم و رانیکارگران و کارمندان صنعت نفت ا

ـــتاندر خوز ژهیبه و یو خدمات داخل داتیتول ـــرکت نفت بود؛ به يبرا س ـــتفاده در ش ممکن،  يکه تا جا يطوراس

 نیرو به رشد اقتصاد کشور و خوزستان کمک شود. در هم نیشود و از ا نیتأم یشرکت نفت از منابع داخل يازهاین

 .ددر تهران مشغول به کار ش رانیو معادن ا عیو صنا یوقت به عنوان مشاور در اتاق بازرگانطور پارهمدت به

  

     یخانیعال ینقیعل
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ـــاد رانیا 1341بهمن  در ـــد يدچار رکود اقتص ـــنا یبود و دو وزارت بازرگان يدیش در  یبا ناتوان عیو وزارت ص

 نیبودند. به هم یبازرگان عیاز صنا تیحما ينهیدر زم يخود، دچار اختالف جد نیرفع مشکالت، ب يبرا يزیربرنامه

دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد  نیا علم،اسداهللا  ریوزو نخست يمشترك محمدرضا پهلو میبا تصم لیدل

وزارت  نیا يبرا یشاه به دنبال شخص ران،یدر ا یشده در اثر اصالحات ارض جادیا يهاتیحساس لیشد. به دل جادیا

کرده در  لیتحص یکه جوان یخانیباشد. عالنکرده لیتحص کایداشته باشد اما در آمر ياقتصاد التیخانه بود که تحص

 شد. شنهادینداشت، به او پ یستیو کمون یاسیکنش س يبود و سابقه نسهفرا

وارد  اســتمداریدر رشــته اقتصــاد به عنوان ســ یعال التیبود که با داشــتن تحصــ یکســان نیاز نخســت یخانیعال ینقیعل

شک سیس التیت س یبلکه حت ران،یتنها در اشد. در آن هنگام، نه رانیا یا شورها ياریدر ب جهان هم  شرفتهیپ ياز ک

. وزارت رفتیشمار نمبه يعاد يادهیاقتصاددان پد يرینادر بود و داشتن وز اریبس يوانساالریتخصص اقتصاد در د

 طیشــرا تینظارت و هدا تیبود در آن زمان عمدتاً مســئولشــده لیتشــک گریچند وزارتخانه د بیاقتصــاد که از ترک

 داشت.را برعهده يکشور و حل مشکالت اقتصاد ياقتصاد تیوضع

 دایپ یکه از اقتصـــاد بخش خصـــوصـــ یو شـــناخت یکه از اتاق بازرگان يادر هنگام آغاز به کار از تجربه یخانیعال

ستفاده کرد. همچنکرده شرده و ز يدارهاید نیبود ا سوول يادیف ست م صنا تشیرا در دو ماه نخ صاحبان   يبرا ع،یبا 

 قرار داد: ياقتصاد یمشخط یاصل تیچهار هدف را در اولو يموجود داشت. و تیشناخت وضع

 تجارت) تیتقو استیبخش صنعت (در مقابل س تیتقو_1

 ها در کل مناطق مناسب کشورآن عیو توز یصنعت يهاتیاز فعال ییتمرکز زدا _2

 تیکوچک در حال فعال عیصنا تیبا تقو يکاریکاهش ب _3

 يدیو تول یصنعت يهاتیتنوع در فعال جادیا_4

 1348تا مرداد  یخانیعال ینقی) علدایهو رعباسیمنصور، و ام ی(اسداهللا علم، حسنعل ریوزسه نخست ییوجود جابجا با

به چپ داشت.  لینوگرا و متما ياقتصاد دگاهید ،یخانیعال ینقیاقتصاد خدمت کرد. عل ریدر سمت وز) 1969اوت (

-یفئودالشبه«اقتصاد  لی) و تبدیصنعت - يکشاورز ياهبخش صنعت (و بعدها مجتمع عیسر يبر توسعه ن،یهم يبرا

ــنعت کیبه  رانیا »يتجار ــاد ص ــرفتهیپ یاقتص ــکردیم دیتأک ش ــالحات ارض ــعه  يبرنامه يهیپا ،ی. با نگاه به اص توس
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صاد سرما ،یخانیعال ياقت ص يگذارهیشامل  صو صنا یو دولت یخ بخش  درکارگر  يکار برا جادیبا هدف ا ع،یدر 

و اقتصاددانان  ،یخانی. از نظر عالشدیم نیبه بخش نو یاز بخش سنت یانسان يرویانتقال ن جه،یو در نت ینتس يکشاورز

ـــاد یماندگبردن عوارض عقب انیروند عالوه بر از م نیهمفکر او، ا از  يبرا یگام مهم ران،یدر ا یو اجتماع ياقتص

قات ينابرابر بردنانیم ندســـاز نیو همچن یطب ـــ يتوانم ـــیس  ییبرپا يالزم برا نهیزم يآورمردم و فراهم دهتو یاس

 .رفتیشمار مبه یدموکراس

ــگاه تهران بود. تالش سیرئ 1350تا  1348از  یخانیعال ــازنینو ياو برا يهادانش ــآموزش و تحرك يس به  دنیبخش

کناره گرفت و در  یدولت يآن دانشگاه مواجه شد. از آن پس از کارها یمیدانشگاه با مخالفت و مقاومت استادان قد

مختلف  يهازمانسا يبرا يعنوان مشاور اقتصاد هب ران،یا 1357پرداخت. پس از انقالب  تیبه فعال یبخش خصوص

 عیتوز يدرباره« :داشت دهیدرآمد عق عیتوز ستمیس يدرباره یخانیکار کرد. عال یخصوص يهاو شرکت یالمللنیب

هم به آن اعتقاد داشتم. هنوز هم اعتقاد دارم  یلیو خ کردمیدرآمد نگاه م عیبه شدت به طرف توز شهیدرآمد من هم

 نیچپ بودم . هنوز هم که هنوز اسـت، در ا شـهیدرآمد، هم عیناخواه در مورد توزخواه یعنی. کندیهم نم یفرق چیه

ــور هم که دار ــ م،یکنیم یزندگ میکش ــتمیمن س ــورت مبهم را قبول ندارم. خواه نهایا رحمانهیب س  کیناخواه به ص

س ياگونه سو قبولش دارم و معتقدم  یعنیم، بکن توانمیهم نم اشيدر من مانده و خواهد بود. کار ییاروپا سمیالیاز 

ست. ست ا سرش دارا یخانیعال »در سر،  يو هم ستند. و کیسه پ سن 1398 ریدر چهارم ت يدختر و نه نوه ه  90، در 

 درگذشت. کایآمر نگتنیدر واش یسالگ

 

 عالیخانی نفر وسط در کنار شاه
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سالم یخانیعال صاد ،یپس از انقالب ا شاور اقت ص يهاو شرکت یالمللنیمختلف ب يهاسازمان يم صو بود و در  یخ

ستاریکتاب خاطرات روزنوشت اسداهللا علم به و ریاخ يهاسال  خیتار«وگو با منتشر شد که در گفت رانیاو در ا يرا

 نیوقت در ا چیهم نوشــته اما ه ياروزانه يهاادداشــتی مکه عل دانســتمیمن م«بود: داده حیباره توضــ نیدر ا »یرانیا

ها با من تماس گرفتند و گفتند که چند تن از دوســـتان ها خودشـــان بعدعلم نکردم. آن يبه خانواده يامورد اشـــاره

شتیاند و خواهان چاپ علم تماس گرفته گرید ستیاند، اما ما مبوده يو يهااددا س میدان شتیکه از  یتنها ک  هااددا

ــما بود یباخبر بوده اما حرف ــما ب دینزده ش ــتریو بعالوه علم به ش ــا ش ــت. بنابرا نیریاز س ــته اس ــما  نیاعتماد داش از ش

ـــت در ادیکار را انجام ده نیا میخواهیم ـــر علم گفت که ممکن اس ـــوص همس وجود  یکتاب مطالب نی. به خص

شته شد که مرا رنج دهد اما من مخالفتدا شر کن دیانجام ده دیدانیالزم م کهندارم هرچه را  یبا  بیترت نی. به ادیو منت

 »روع کردم.کار را ش

س نیکتریبود نزدها به من گفتهعلم بار«او  يبه گفته  صادق عظ یک شته و دارم  ست. او به عنوان  یمیکه به خودم دا ا

که از  ییهاخود را با فرستاده يهاادداشتیکار در ژنو مشغول به کار شد. علم  یالمللنیدر سازمان ب رانیا يندهینما

سته یمیجز عظ چکسیو ه دادیم یمیبه عظ رفتندیبه ژنو م رانیا شت ب ستدیکه علم م ییهااطالع ندا چه  يحاو فر

 هاادداشتی بیترت نیکند. به ا ينگهدار یرا در صندوق شیهاادداشتیخواسته بود تا  یمیاست. علم از عظ یمستندات

از صــندوق  کمرا کم  هاتادداشــیتماس گرفتم و  یمیعظ يدر آغاز به ژنو رفتم، با آقا زی. من نشــدیدر ژنو جمع م

نزد  هاادداشتی نیبود. پس از چند سال متوجه شدم که قسمت نخست ا ادیز اریها بسچرا که تعداد آن میخارج کرد

 نیدر ژنو است و ا هاادداشتی نیا يبعد يهابود که قسمتداده حیاو توض يدختر بزرگ علم رودابه است و علم برا

به دست من  هاادداشتی نی. سپس امیشود که نه شاه و نه من زنده نباش پچا یبماند و زمان یها دست شما باقپرونده

 ».دیرس

  

 عالیخانیعلینقی 
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شتیکه اگر  سدیبنو يعلم ناچار بوده طور«در ادامه گفته  یخانیعال  شاه افتاد ا هااددا ست  کمتر  ای ردینگ يرادیبه د

شته حرف خود را بزند. به هم رد،یبگ رادیا صد دا شما در خاطرات او م نیضمن آنکه ق شاه  دینیبیخاطر  شته  که نو

صفحه م یول کردیکار را م نیا دینبا ست نم سدینویدر همان  سد،یکه من عقلم در شاه نکات ر و  داندیرا م یحتماً 

سع نیو بنابرا دانمیاطالع دارد که من نم ست.  شان م نید را تبرئه کند، اخو کردهیم یحق با او که او  دهدیموارد ن

 »به دست شاه برسد. هاادداشتی نیممکن است ا کردهیم ینیبشیپ

 

 

  يمحمدرضا شاه پهلو دا،یعباس هو ریام ،يزاهد ریآموزگار، اردش دیجمش ،یخانیعال ینقیاز راست، عل
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 رانیاقتصاد ا ریوز نیاول

ـــاد يکارنامه يدرباره  ـــاوت 7در  یخانیعال ياقتص ـــال وزارت قض  1341وجود دارد. او در بهمن  یمتفاوت يهاس

صاد خوانده یهنگام سویشد که از به وزارت اقت ض ک صالحات ار شاه پهلو یبا اعالم برنامه ا ضا  يهاتنش ،يمحمدر

شکل م یگوناگون سو گرفتیدر جامعه  صت جادیا گرید يو از  صنعت يگذارهیرماس يهافر ضرورت  یدر بخش 

ـــنا یحال دو وزرات بازرگان نی. در همافتییم ـــد لیبه دل عیو ص بازمانده و  يزیرکننده از برنامهو فلج دیرقابت ش

شاه دستور گرفته بود که  ریوزکشانده بودند. نخست يکشور را به رکود اقتصاد سداهللا علم، به گفته خود از  وقت، ا

صاددانِ نگرش کجای اآن دو وزارتخانه ر شددهیآموزش ند کایرا که در آمر يدارکند و اقت شک با تازه  التیبه اداره ت

ـــداهللا علم پس از پُرس ـــد دارد دو وزارتخانه  دیگویو م خواندیرا نزد خود م یخانیعال ینقیجو علوبگمارد. اس قص

ـــدیکند و از او م یکینامبرده را  ـــاد« دیگویبدون تامل م یخانیعالنهاد.  توانیبر آن م یچه نام پرس ». وزارت اقتص

سداهللا علم همان هنگام به او م شما هم م« دیگویا ش دیوزارتخانه جد نیا ریکه وز خواهمیاز   یخانیعال ینقیعل» .دیبا

شت. و 34آن هنگام تنها  صاد را بر عهده 1348تا مرداد  يسال دا شت و در ااداره وزارت اقت سویدوران از  نیدا به  ک

 يکشور را برا یبستر توسعه صنعت گرید يدر نقاط مختلف کشور پرداخت و از سو يادیگوناگون بن عیصنا سیتاس

ساخت. عال يهاسال صاد یخانیپس از آن فراهم  س ياگونه«او همواره  يگفته که نگرش اقت سو   »یاروپائ سمیالیاز 

 یالمللنیب ویاسـت. (رادهمواره دغدغه خاطر او بوده »ددرآم عیتوز«و  رفتهیپذیرا نم کایآمر »رحمانهینظام ب«بوده و 

 فرانسه)

 التیوارد تشــک اســتمداریدر رشــته اقتصــاد به عنوان ســ یعال التیبود که با داشــتن تحصــ یکســان نیاز اول یخانیعال

جهان هم تخصص اقتصاد  شرفتهیپ ياز کشورها ياریدر بس یبلکه حت ران،یشد. در آن زمان نه تنها در ا رانیا یاسیس

ساالریدر د س يوان شتن وز اریب صاددان پد يرینادر بود و دا سوب نم يعاد يادهیاقت صاد که از شدیمح . وزارت اقت

ــک گریچند وزارتخانه د بیترک ــده لیتش ــئولش ــرا تینظارت و هدا تیبود عمدتاً مس ــاد طیش ــور و حل  ياقتص کش

شکالت شت که در اوارا برعهده یم صاد ا ریبانگیگر 40 يدهه لیدا ضا نیاز اول توانیرا م یخانیبود. عال رانیاقت  ياع

در ســطح  یشــناســکار التیتشــک نیتراز کارآمد یکیبعد به عنوان  يدانســت که در دهه رانیا ياالرســبدنه فن

و به اجرا درآمدن  بیبا تصــو) 1341-48 يهااو در وزارت اقتصــاد (در ســال ي. دوره تصــدافتیشــهرت  یالمللنیب

 همزمان بود. »دیانقالب سف«اصالحات شاه موسوم به 
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صاد یخانیعال  سفه اقت ش ،ياز لحاظ فل شت. بر هم لیو متما گرانینو ینگر ساس ن نیبه چپ دا صاد يالگو زیا  ياقت

بخش صنعت  عیبر توسعه سر دیشاه هم انطباق داشت، اساساً شامل تاک یاجتماع - یاسیمورد نظر او، که با اهداف س

 شرفتهیپ یاقتصاد صنعت کیبه  رانیا »يتجار - یفئودالبهش«اقتصاد  لی) و تبدیصنعت - يکشاورز يهاها مجتمع(و بعد

سعه متما يهاهیالگو، که ملهم از نظر نیبود. در ا صاد لیتو سعه اقت ساً بر مبنا يبه چپ آن زمان بود، برنامه تو سا  يا

ص یدولت يگذارهیسرما صو صنا یو خ شتغال برا جادیبه منظور ا عیدر  شاورز يا  رو د یسنت يکارگر مازاد بخش ک

 يدارهیو ضعف سرما رانیا طی. با توجه به شراشدیم نیتدو نیبه بخش نو یاز بخش سنت یانسان يرویانتقال ن جه،ینت

توسط  ادیز يگذارهیسرما ازمندینو واسطه)  ياهیاقالم سرما دی(تول نیسنگ عیصنا جادیکه ا رفتیانتظار م ،یخصوص

) یمصرف يکاالها دیسبک (تول عیبدواً در صنا ،یخصوص يگذارهیسرما يمساعد را برا نهیو زم ردیدولت صورت گ

 یرا که به تازگ »یفئودال« تیدر بخش تجارت و مالک» قفل شده« هیروند بتواند سرما نیآن بود که ا دیفراهم کند. ام

تناسب مطلوب  جادیبه ا تیروند در نها نیبود که ادامه ا نیسوق دهد. انتظار ا یصنعت دیتول يرفته بود به سو انیاز م

 شیمنجر شــود و افزا ،ياز جمله بخش کشــاور ،یاقتصــاد مل يهابخش یدر تمام دیتول يکار و منابع ماد يروین نیب

کار و  يروین تیاهم شید. با افزاداشــته باشــ یکار در کل جامعه را در پ يروین ياقتصــاد تیو بهبود وضــع يوربهره

صاحبان  تیطبقه کارگر و کشاورز در برابر اقل یاسیو نفوذ س تیبر موقع عتاًیبه آن، طب یاقتصاد مل شتریهر چه ب ياتکا

ـــرما عالشـــدیمافزوده زین هیس نان همفکر او، ا یخانی. از نظر  بردن عوارض  انیروند عالوه بر از م نیو اقتصـــاددا

صاد یماندگعقب س یگام ران،یدر ا یو اجتماع ياقت سا  يالزم برا نهیزم جادیا نیو همچن یطبقات يدر رفع نابرابر یا

 ایسبک  عیو صنا ياهیسرما ای نیسنگ عی(صنا ی. نگرش دو بخششدیمحسوب م زیمورد نظر او ن یاستقرار دموکراس

صرف ضوح گرا یبر تحرك طبقات ی) و مبتنیم س یبه نوع یخانیعال یدتیعق شیبه و س الیسو صاد یدموکرا را  ياقت

 وجود داشت. زیآن زمان ن تمرداناز دول گرید یکه در برخ یشیگرا دهد،ینشان م

 

  يمنصور، محمد رضا شاه پهلو یحسنعل  ،یخانیعال ینقیعل
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ــاد يایدن«روزنامه  ــ کیرا  یخانیعال» اقتص ــتگذاریس ــال«که  دهینام 40 يمولف در دهه اس ــد  نیانگیکه م ییهاس رش

صاد سطح دو رقم رانیا ياقت صد و م 11از  شیب یبه  س 2,6ساالنه نرخ تورم به رقم  نیانگیدر صد ر ستدهیدر و  »ا

ــته او در ادرباره ــ نیاش نوش ــاس ــت یدوره چند راهبرد اس ــالحات دهدیکار قرار م وررا در دس . راهبرد اول تقدم اص

در مقررات صادرات و واردات و  يکه بازنگر دیرس يبندجمع نیبه ا یخانیاست. عال يبر اصالحات اقتصاد يتجار

اقتصــاد را به تحرك درآورد.  قیطر نیدنبال کند و از ا دیاســت که با یاســتیســ نیترمهم یگمرک يهاتعرفه رییتغ

تقاضــا را وارد  نیشــتریبود که ب نیا يهدف او از اصــالحات تجار عتاًیکرد. طب يشــروع به اصــالحات تجار نیبنابرا

شور کند. به هم صادرات از منظر تحر لیعلت او به تعد نیک ضا نگاه م کیواردات و   نیا یخانیعال لی. تحلکردیتقا

 نی. بنابراردیتقاضا صورت گ کیحربا هدف ت دیبا ياز افت تقاضاست و اصالحات تجار یبود که رکود کشور ناش

ـــروع به بازنگر  چیو ه میکردیکورمال مکار را کورمال نیما ا«: دیگویباره م نیا ها کرد. او دردر همه تعرفه يش

ــت کیواردات و تفک زانیاز م یاطالع ــاس اطالعات مورد میواردات نداش »  .میدادیکار را انجام م نیا يو فقط بر اس

 واردات است.  ینیگزیجا ياستراتژراهبرد دوم انتخاب 

  

  یخانیعل دا،یهو
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است در داخل  دیکه آنچه قرار است وارد شود اگر در داخل قابل تول رسدیم يبندجمع نیبه ا یخانیدر واقع عال

. راهبرد سوم کندیم یداخل دیرا متوجه تول نیگزیجا يتقاضا کیواردات  لیبا تعد نی. بنابرامیکن دیتول

اد را در بخش اعتم دیکه با دمیرس جهینت نیمن به ا«: دیگویم یخانیعالاست.  یدر بخش خصوص ینیآفرثروت

کار را با  نیو ا شودیم »یبر بخش خصوص هیبا تک ینیآفرثروت«او  ياستراتژ نیبنابرا» کنم. جادیا یخصوص

اعتماد  یصبه بخش خصو دیبا فتدی. به گفته او اگر قرار باشد اقتصاد کشور راه بدهدیانجام م اریبس یدستگشاده

سمت راست  يصفرها نکهیدلخوش است به ا ی. بخش خصوصندازندیاقتصاد کشور را به راه ب يهاتا چرخ میکن

چرا نگران  م؟یباش یبخش خصوص یدلخوش نینگران تحقق ا دیما چرا با انیم نیشود. در ا ادیز اشیحساب بانک

 يکه تو دار آوردندیبه من فشار م هایلیخ«به گفته او،  »م؟یباش یثروت در بخش خصوص دیثروت و تول جادیا

بخش  يبرا ینیآفراما الزم بود بابت ثروت کردمیکار را م نیهم واقعاً من ا دی. شایکنیرا لوس م یبخش خصوص

با بهتر شدن » کند. ینیآفربتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت ینکنم تا بخش خصوص جادیا یتنش یخصوص

نداشتند و با توجه به  یخانیعال تیموربه ادامه ما یلیو شاه عمالً تما دای، هو40دهه  اواخردر  ياقتصاد طیشرا

صادرکننده  رانیبود. در آن برهه، ادشوار شده یخانیعال يتداوم کار برا شد،یکه از گوشه و کنار وارد م ییفشارها

 لیاز ر ينقطه خروج قطار اقتصاد 40 يدر اواخر دهه یبود اما کنار گذاشتن تفکر صنعتشده یصنعت يکاالها

 و وابسته به مونتاژ کرد. ریگنیرا زم رانیصنعت ا 50 يدهه يهامهیبود که آثارش در ن یصنعت

 

  در دوران خدمت خود انجام داد یخانیکه عال یمجموعه اقدامات
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صاد ا ییدهه چهل را دهه طال سالدانندیم رانیاقت صله  صاد نیانگیم 1352تا  1342 يها. در فا شد اقت  11,2 ينرخ ر

ـــد و م ـــاالنه نرخ تورم  نیانگیدرص ـــد بوده 2,6س ـــت. عالوه بر آن، مهمدرص ـــنا نیتراس دوره  نیدر هم رانیا عیص

ـــدند. ثبت ا يگذارهیپا ـــت یتکنوکرات یخانیعال ینقیعل تیریدر مد دیرا با رینظیعملکرد ب نیش جو کرد که وجس

ست. او کلآن دهه خورده یصنعت يادگارهایمُهرش بر تمام  صاد را زمان دیا سداهللا علم در یوزارت اقت کرد  افتیاز ا

صاد ا ساعد نبود. عال رانیکه حال و روز اقت صاد گانهیهمان ابتدا محمد  یخانیچندان م ضا  ،يرا به عنوان معاون اقت ر

را به  انپوریو غالمرضــا ک یرا به عنوان معاون بازرگان یســادات تهران نیالدرکن ،یازمند را به عنوان معاون صــنعتین

که آن  يندیاست. فرآآغاز شده خیتار نیاز ا رانیا یمعتقدند تکنوکراس هایلی. خدیبرگز رانیگمرك ا سیعنوان رئ

 ياسـتگذاریو شـاه در دهه پنجاه با اشـتباه در سـ کردیم دایپ مهبود و اگر ادا شـرویمنطقه پ يها در تمام کشـورهاروز

ـــا کرد،یمتوقفش نم ـــت. عال یکم از کره جنوب رانیا دیش قدرتمند و  میت نیعالوه بر اتکا به چن یخانیامروز نداش

صف یصف تیحما ،یتکنوکرات سازمان برنامه و بودجه را ن ایا س زیدر  شت. ب س ياریدا ستگذاریاز اتفاقات ماندگار   يا

ــاد ــد ب ياقتص ــاد ا رینظیکه رش ــت، در دوران همکار نیرا در ا رانیاقتص ــترك ا يدوره به دنبال داش دو رخ  نیمش

ـــلداده ـــت. به نظرم هنر اص کردند. بر  دیتول نفعيواردات را ذ نفعانيبود که ذ نیتکنوکراتش ا میو ت یخانیعال یاس

 لیواردات تبد نفعانيبه ذ ينادرســت اقتصــاد يهااســتیرا با ســ دیتول نفعانيها ذحاضــر که دولت يخالف دوره

 اند.کرده

 

 نبود يصادبود نابغه اقت» آدم عَلَم« یخانیعال

بود را  »ينابغه اقتصاد«و  ،»رانیا یمعمار اقتصاد صنعت« یخانیقضاوت که عال نیاما ا خیپژوهشگر تار ،يعبداهللا شهباز 

 ی، به معن»آدم علم«بعنوان  يدوران پهلو انیدر زمان خود و تا پا یخانیعال«خود نوشــته  یرد کرده و در کانال تلگرام

ـــا یکی ـــنا ریام میت ياز اعض ـــداهللا علم، ش ـــدیم ختهاس ـــد باهرفرو یگاهیدر جا ش را  یخانی. عاليتر از محمدمعتض

صاددان سته نم یاقت سال نی. اگر جز اشناختندیبرج س يهابود در  صاد«از  نیپ صب مرتبط، مانند  »ينبوغ اقت او در منا

 ».کردندیو او را از تخصصش دور نم بردندیهمان وزارت اقتصاد، بهره م ایسازمان برنامه  ای يبانک مرکز

 »دیانقالب سف«موسوم به  دیجد يهااستیوزارت اقتصاد، که منطبق با س تیاز بدو فعال یخانیعال ،يبه نوشته شهباز 

س صاد بود. او پ ریشد، وز سیتأ صاداز آن کارمند و کار شیاقت شتیم یساواك بود و مطالب يشناس اقت که، با  نو

سطح نازل  سیس يشهیاندتوجه به  ست یا ضآن زمان، نازل و ا  يهادگاهید دییکه در تأ ،یخانیعال يهابود. بولتن یقرا



366 A V A Y E B U F . C O M | 

 

سداهللا علم، با توجه به پ یسطح شاه قرار گرفت و ا شاه بود، مورد توجه  و  یخانیعال یخانوادگ ينهیشیو بلندپروازانه 

وزارتخانه تازه  لمسئو 1341ساله در بهمن  34 یخانیعال نسان،یاو را النسه کرد. بد ل،یخاندان با اسرائ نیا قیعم وندیپ

س شد و تا مرداد  سیتأ صاد  صنعت و معدن و  يهاشامل وزارتخانه دیوزارتخانه جد نیسمت بود. ا نیدر ا 1348اقت

به وزارت اقتصــاد منضــم و به  زین ییوزارت دارا 1353در ســال  ،یخانیها پس از رفتن عالبود. ســال نیشــیپ یبازرگان

ـــاد و دارا« ـــن »ییوزارت اقتص ـــد. هوش ـــار گبدل ش بود. در دوران وزارت  دیوزارتخانه جد نیا ریوز نیاول يانص

شاه در زم ،یخانیعال شخص  سعه، که آمرانه از باال د نهیبه جز نظرات   يسازمان برنامه و بانک مرکز شد،یم کتهیتو

س ینقش مهم ستگذاریدر  صاد يا صاد، با کارکردها رانیا ياقت شتند. وزارت اقت به  ،یصنعت و معدن و بازرگان يدا

ستینم ییتنها صاد کنندهنییتع گاهیجا توان ضع اقت شته رانیا يدر و شد. جادا سان یخانیعال گاهیبا چون  یدر حد ک

 ز،یدو وزارتخانه ن نیا ) بود.یعیمنابع طب ریوز نی(اول ی) و ناصر گلسرخیاصالحات ارض ریوز نی(اول انیول میعبدالعظ

صاد، بر بن صول  ادیهمچون وزارت اقت س »دیسف بانقال«ا شدن تدر سیتأ نابغه «به عنوان  یخانیعال یجیشدند. مطرح 

 یاسـالم يگرفته در درون جمهورشـکل هینوخاسـته و رانت یگارشـیکه ال یآغاز شـد؛ دوران 1370از دهه  »ياقتصـاد

 تیهدا يکه در دوران پهلو ییهارا با همان کانون شیو ارتباطات خو دادیخود را شــکل م یتیفرامل يوندهایپ رانیا

اخالف آنان.  ای هاتیهمان شخص با یها و حتهمان کانون کرد؛یو استوار م يرا به دست داشتند بازساز رانیاقتصاد ا

ـــاه یمجتمع بانک ران،یدر ا HSBCبانک  تیفعال دیتجد يدوران، همپا نیدر ا ـــوت بانک ش ـــت یکه در کس  نینخس

ــکناس ا ــرالد رانیاس ــاه چاپ کرد  نیرا در زمان ناص ــدن فعال یهمزمان قانون وش ــ تیش ــوص در حوزه  یبخش خص

شیال نیسلطه ا ،يبانکدار س یگار صاد و به تبع آن فرهنگ و  ستیبر اقت  يابعاد جیسلطه بتدر نیشد. ا تیتثب ران،یا ا

در  يو گانگستر یرقانونیغ يرا به ضرب سازوکارها یثروت مل شتریمعنا که راه غارت هر چه ب نیبد افتی »ییایماف«

ـــیبیدر ب هانیک دیحم ي. همانگونه که آقاگرفت شیپ ـــ یس ـــت یفارس ـــهرت  دیتأک یبه درس کرده بخش عمده ش

ستاری، مرهون نقش او به عنوان و1370 ياز دهه ران،یدر ا یخانیعال ست. ا ریام يهاادداشتی را سداهللا علم ا نقش  نیا

افسر رابط  تر،پوریاو، ِسر شاپور ر یجدانشدن اری واسداهللا علم  ریبا ام یخانیعال ینقیعل قیعم يوندهایمنطبق است با پ

همچنان با خاندان علم و  گذراند،یخود را م یکه در لندن دوران کهنسال يبا محمدرضا پهلو ایتانیبر کسی. سيام. آ

مؤثر در امور  ارینقش بســـ 1370پس از انقالب تا دهه  يهادارد و مطلع هســـتم که در ســـال کینزد ندویپ» علم میت«

 داشت. رانیا
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 یخیتار ریتصو ينوساز يو حذف و اضافه برا ياسداهللا علم و دستکار ریروزانه ام يهاادداشتیو انتشار  یسیبازنو 

ست با همان تحوالت ضع امروز را به ارمغان آورد و اگر  یرانیدر جامعه ا 1370 يکه از دهه یعلم، منطبق ا رخ داد، و

 .زندیرا رقم م رانیا يفرداآن را منقطع نکند سرنوشت  نشدهینیبشیپ یتحوالت

 

 

 

  یخانیعال ینقیعل
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 آنها يو اقتصاد یاسیس يتهایو فعال یخانیعال ینقیخاندان عل

در  یخانیعال نیخانواده، عابد نیاســت. پدر ابوده لیبا اســرائ يقو يهایوســتگیارتباطات و پ يدارا یخانیعال خاندان

امالك  یســرپرســت 1315-1320 يهارضــاخان بود و در ســال یدار فوج قزاق، به فرماندهدرجه 1299 يزمان کودتا

ستان قزو شاه در تاک ضا شهر نیر ست 1320 وریو پس از  شاه، به  ،يالملوك پهلوتاج الكام یسرپر ضا  مادر محمدر

 در تهران درگذشت.  1362سال  خاننیمحول شد. عابد يو

ساواك آمده در سناد  ست که فرزندان عابدا صاً  نیا صو شتند،  تیمورد حما »یخانیعال ینقیعل«خ ملکه مادر قرار دا

صد خاننیپدرش عابد رایز ساواك و  نیفرزند عابد یخانیعال ینقی. علرفتیشمار مامالك ملکه مادر به يمت ضو  ع

مشترك  یاطالعات تهیکم نیا يساواك، درباره گزارشو اسرائیل  بود. در  رانیمشترك ا یاطالعات تهیعضو ارشد کم

ست:  شترك ا یاطالعات تهیکم 1339مرداد  26و 25، 24 خیدر تار«آمده ا سرائ رانیم الموگ،  انیمرکب از آقا لیو ا

 »شد. لیتشک رانیاز طرف ا یخانیکاوه و عال ما،یعظ ،يو انصار لیاز طرف اسرائ یندگیبه نما ییو بابا نیرابک

 

  

 نویآذر، مسعود، م: نوشنییپا فیمحمدباقر، رد ن،یهمسر عابد ،یمحمدتق ن،یعابد ،ینقیباال از راست به چپ: عل فیرد یخانیخانواده عال
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ـــاد گذارهیعنوان پابه یخانیعال ینقیعل ـــئول یاطالعات خارج ياداره يبخش اقتص ـــاواك، مس روابط  يبرقرار تیس

کل دوم  يتوســط اداره لیارتباط با اســرائ يدر خاطراتش درباره يرا برعهده داشــت. و لیو اســرائ رانیا ياقتصــاد

شته ست: ساواك نو شته ارتباطات نای از …«ا سکه به یگذ سا صورت  نیمحرمانه بماند، از راه ا دیبا تیّعلت ح اداره 

سرائ رد،یپذیم ش لیمانند تماس با ا شخیو  سئول جیخل يهانین صاد نیمن ا تیفارس. م سائل اقت مربوطه  يبود که به م

 لیبا اســرائ رانیکه ا يدر تمام روابط اقتصــاد باًتقری من …العاده آموزنده بودمن فوق يدوره برا نیکنم. ا یدگیرســ

نفت  لیتحو يتوافق برا 1958در سال  م،یانجام داد نهیزم نیکه در ا يکار نیترداشتم. مهم کیکرد حضور نزد دایپ

در لوله  میشد کیکه ما شر يطوربه …بردینفت م فایبه ح التیکه از ع ياینچیا 12بود و ساختن لوله  لیبه اسرائ

 نیا. دادیم ترانهیمد يایسوپرتانکرها در در لیاز آنجا تحو و بردیبه اشکلون م التیکه نفت را از ع يبزرگتر یلیخ

ـــرما نیتراز مهم یکی ـــرما یعنیبود. کرده  رانیبود که ا ییهايگذارهیس ماه 18را در مدت کمتر از  مانهیهر بار س

 »بود و هست و خواهد بود. دیما مف يبرا لی.. اسرائمیکردیمستهلک م

مناســبات  يدرباره »يبهار اریماز«مســتند  لمیدر ف یخانیعال ینقیبود. عل نیدشــت قزو يپروژه ،ياقدامات و گریاز د

ــرائ ــالم شپی – رانیو ا لیاس ــاورز دیگویدر کتاب خاطراتش م ،یو پس از انقالب اس ــت قزو يطرح کش از  نیدش

داشتم. من  کیکرد، حضور نزد دایپ لیبا اسرائ رانیا هک يدر تمام روابط اقتصاد باًیمن تقر«است: بوده يابتکارات و

سرائ ستفاده کردهم از وجود آن یلیکار خ نیبودم و در ا ریو کامالً درگ لیچندبارخودم رفتم ا ستمیها ا  می. اوالً توان

و  بآ يهاالعاده خوب در رشتهفوق يهاکارشناس م،یاوریمختلف داشتند ب يهارا که در رشته یخوب يهاکارشناس

 » شد. هینظر آنها ته ریز نیدشت قزوبه ما کردند، مثالً برنامه جامع  یجالب اریبس يهاکمک ها،نیو ا يکشاورز

شت قزو 1340 يدهه در شاورز يهاتیمرکز فعال نیتربه مهم نید سرائ يک دولت بدل  نیا يدر خارج از مرزها لیا

در خارج، تا بدان حد بود که موشــه  لیاســرائ يپروژه کشــاورز نیترعنوان مهمبه ن،یپروژه دشــت قزو تیشــد. اهم

 یندگینما ئتیه سیرئ ه،یکرد! در گزارش صادق صدر دیبازد نیدوبار از دشت قزو ل،یاسرائ يکشاورز ریوز ان،یدا

 ياز کشــورها ياریدر بســ لیاســرائ کهنیبا ا«اســت: آمده ،یلیاز کارشــناســان اســرائ یکینقل از به ل،یدر اســرائ رانیا

ـــ ییقایآفر ـــت قزو يبرنامه کنیدارد، ل تیفعال نیالت يکایو آمر ییایو آس ـــت که  يابرنامه نیتربزرگ نیدش اس

سرائ شور اجرا م هایلیا شامل کنندیدر خارج از ک سوم مجموع  کی باًیتقر یعنی شود،یدهکده م 200. برنامه مزبور 

سرائ يهادهکده ست و بادهکده 600از  شیها بکه فعالً تعداد آن لیا سال  یستیا شت که در  تعداد  1948در نظر دا

شيهودی يهادهکده سرائ نین ستکردهیتجاوز نم 200از  لیا شت قزو يگفت کار توانیم نیا. بنابرا در  نیکه در د
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با آن مواجه  سیدر بدو تأس لیاست که دولت اسرائ يمعادل کار باًیتقر يدست اجرا است از لحاظ اقتصاد کشاورز

 »است.بوده

در  1348اقتصـــاد شـــد. او تا ســـال  ریوز در دولت اســـداهللا عَلَم1341در ســـال  یخانیعال ینقیالزم به ذکر اســـت عل

عهده دانشــگاه تهران را به اســتیر 1350بود. ســپس تا ســال  ریوز زین دایهو رعباسیمنصــور و ام یحســنعل يهادولت

 دست گرفت.را به کایو آمر رانیبانک ا يرهیمد أتیه استیپرداخت و ر ياقتصاد يهاتیداشت. از آن پس به فعال

ساواك بود. او دوره »یخانیعال نویم« ضو  سرائ یآموزش اطالعات يع شت در اداره  دیگذران لیرا در ا و پس از بازگ

ساواك به ر شتم  ستیکل ه شم پیسرت ا سرو ،یمنوچهر ها شرق فعال يهاسیدر ارتباط با  . او با کردیم تیبلوك 

 !کردیبرقرار م کینزد ابطهدر تهران ر یستیکمون يکشورها يهاسفارتخانه یافسران اطالعات

از افسران  یکیبا  نویگزارش شنود مکالمات م ریدر ز یهاشم پیروابط تا بدان حد بود که سرت نیدر ا نویم ییپروایب

ــرق چن یاطالعات ــت:  نیبلوك ش ــت  نویم«نوش ــاواك درباره» مرد؟ ایزن اس کنترل تلفن  یچگونگ يدر گزارش س

شش یستیونیصه میرژ یندگیمأموران و کارمندان نما ستقر در تهران در  سال  يماههم شنود و کنترل  1351اول  به 

شاره کرده نیاز ا یتلفن برخ از مأموران شبکه  یکیعنوان به نویگزارش ذکر نام م نیاست. نکته قابل تأمل در اافراد ا

 اب یخانیعال نویم ) و خواهرشیخانیبرده (مســعود عالنام يهامذاکرات و تماس«: باشــدی) متونی(ز لیاســرائ یاطالعات

 »مورد موافقت قرار نگرفت. ياست. کنترل تلفن وگزارش شده تونیز سیسرو ياعضا

 

  

  شاه و عالیخانی
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از  ،یاست. ستوان ناصر رکنبوده خاننیعابد گریپسر د» نقاب« يکودتا یاسیس يمسئول شاخه »یخانیمحمدباقر عال«

مسئول «عنوان صراحت از او بهبه ينگارفراوان است، در تک تیحائز اهم اشییکودتا که اوراق بازجو یعناصر اصل

 است.کودتا نام برده »یاسیشاخه س

سعود، عل یخانیخواهرِ برادران عال ،»یخانیآذر عالنوش«شوهر  ،»يحائر صفا« ست) …محمدباقر و ،ینقی(م سر. ا  هم

 مانهیصم يرابطه یخانیبا مسعود عال يازدواج کرد. صفا حائر یخانیپس از طالق با محمدباقر عال زین حائري صفا اوّل

سرو شته و از همکاران  سرائ یاطالعات سیدا ساواك، زمانرودیشمار مبه رانیدر ا لیا سناد  صفا حائر ی. طبق ا  يکه 

سترا به روتیدر ب رانیا ونیزیسازمان تلو یندگینما شت، چنان در دو سرائ یعهده دا سازمان بو پروایب هایلیبا ا د که 

 را منفجر خواهدکرد! روتیدر ب رانیا ونیزیکرد مرکز تلو دیفتح تهد

 یخانیمسعود عال يدر خاطراتش درباره يدر دوران پهلو یستیونیصه میرژ ریسف يعزر ریمئ ؛»یخانیمسعود عال«اما  و

»  رخوووت« يکشـاورز يدر دانشـکده لیبا اسـتفاده از بورس وزارت خارجه اسـرائ یخانیمسـعود عال«نوشـته اسـت: 

شگاه عبر سته به دان سرائ يواب الزم به ذکر » .دیبرگز یجنوبيقایاز آفر يهودی يسرهم یخانی. عالدیآموزش د لیدر ا

ست عل سال  یخانیعال ینقیا سداهللا عَلَم وز1341در  سال  ریدر دولت ا شد. او تا  صاد   یحسنعل يهادر دولت 1348اقت

صور و ام سال  ریوز زین دایهو رعباسیمن سپس تا  ستیر 1350بود.  شگاه تهران را به ا شت. از آن پس به دان عهده دا

 دست گرفت.را به کایو آمر رانیبانک ا يرهیمد أتیه استیپرداخت و ر ياقتصاد يهاتیفعال

ساواك بود. او دوره »یخانیعال نویم« ضو  سرائ یآموزش اطالعات يع شت در اداره دیگذران لیرا در ا  و پس از بازگ

ساواك به ر شتم  ستیکل ه شم پیسرت ا سرو ،یمنوچهر ها شرق فعال يهاسیدر ارتباط با  . او با کردیم تیبلوك 

 !کردیبرقرار م کینزد ابطهدر تهران ر یستیکمون يکشورها يهاسفارتخانه یافسران اطالعات

از افسران  یکیبا  نویگزارش شنود مکالمات م ریدر ز یهاشم پیروابط تا بدان حد بود که سرت نیدر ا نویم ییپروایب

ــرق چن یاطالعات ــت:  نیبلوك ش ــت  نویم«نوش ــاواك درباره» مرد؟ ایزن اس کنترل تلفن  یچگونگ يدر گزارش س

شش یستیونیصه میرژ یندگیمأموران و کارمندان نما ستقر در تهران در  سال  يماههم شنود و کنترل  1351اول  به 

شاره کرده نیاز ا یتلفن برخ از مأموران شبکه  یکیعنوان به نویگزارش ذکر نام م نیاست. نکته قابل تأمل در اافراد ا

 اب یخانیعال نوی) و خواهرش میخانیبرده (مســعود عالنام يهامذاکرات و تماس«: باشــدی) متونی(ز لیاســرائ یاطالعات

 »ت قرار نگرفت.مورد موافق ياست. کنترل تلفن وگزارش شده تونیز سیسرو ياعضا
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 نیدر ا يبرعهده داشــت. عزر رانیدر ا زیرا ن لیاســرائ يهایها و کمپانشــرکت یبرخ یندگینما یخانیمســعود عال

صوص م شت یکمپان«: سدینویخ سال »میص« یرانیک سرائ شیها پکه  شده بود، در ا لیدر ا  یارمن ياندهینما رانیبرپا 

 يندهینما انیبابا یندگیمن رساند که نما یبه آگاه میص یالعازار سرپرست کمپان دیداو يروز. »انیبابا«داشت با نام 

به  عیصــنا ریوز یخانیعال ینقیبرادر عل یخانیپس مســعود عال نیو از ا دهیرســ انیبه پا یرانیشــرکت کشــت نیا نیشــیپ

ستشدهدهیبرگز یکمپان نیا یندگینما سرانه خواند ییجابجا نیا انی. باباا سعود »…را خود سال یخانعالی م  ياهدر 

کارشــناســان  نیترو متخصــص نیتربود. باتجربه رانیدر ا لیپنهان اســرائ يهاشــبکه یواقع يگرداننده 1357-1345

ـــرائ يدر حوزه رانیا یاطالعات ـــاد در ا اتیرا در عمل یخانیعال گاهیجا لیاس و  يمرودین عقوبیتر از مهم رانیموس

 هاتیاست که با شخص يدوران متأخر پهلو یپنهان اطالعات ياهچهره نیتراز مهم ياند. وعنوان کرده یلوبران يوری

ـــرائ یعال يهاو کانون ـــت و در باالتر کیها در جهان غرب ارتباط نزد یلیاس ـــطوح عمل م نیداش . طبق نمودیس

به  تشیدوره مأمور انیموساد در تهران در پا ستگاهیا سیرئ 1354اسناد مسعود در ساواك، در سال  یمندرجات برخ

، شبکه »مسعود«البته منظور از » .رودینم شیپ رانیمسعود کار ما در ا يهابدون کمک«: کندیم هین خود توصیجانش

 شبکه است. کیوجود  لیدلمسعود، به ییقدرت و توانا نیا یعنیمسعود است. 

 

  یخانیمسعود عال
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هم  لیشده توسط موساد که در اسرائنشان يِهودی کیدر مورد  رانیموساد در ا ستگاهیا سیاز ساواك، رئ يدر سند

. کندیفرد ســوال م نیا يجلب همکار ياســتعالم نموده و نظر او را برا یخانیداشــته از مســعود عال هیعال التیتحصــ

 ».دیآیدر نم یلیآدم، اسرائ نیکالم از ا کیدر «: دهدیمسعود پاسخ م

سرائ رمختاریوز يگریسند د در سعود عال یتلفن ییوگودر گفت لیا سعود خان گفته«: دیگویم یخانیبا م بودم فقط م

 » کرده بودم. ینیبشیمن قبالً پ د،یکار برآ نیاز پس ا تواندیم

و  یخانیخاندان عال گاهیجا يدر کتاب خاطراتش درباره رانیموســـاد در ا یندگینما سیرئ نیآخر »ریتســـفر عرزیال«

 نوشته است: لیمسعود در خدمت به اسرائ ژهیوبه

ـــ »کیناخ« که از آن شیپ« ـــت بس ـــ اریبه وطن باز گردد، همراه با او فرص ـــنا يبرا ینیریش  يخانواده کیبا  ییآش

ها که فرزندان آن یپارس لیاص يخانواده کیاست.  »یعل«من دست داد. صحبت از خانواده  يالعاده جالب برافوق

ــ یهمگ ــتند و از تواناکرده لیتحص ــم ییهس ــه يریگچش  رانیا يدر جامعه یو امورمال یبازرگان ارتتج يدر عرص

برقرار کرده و به داد و ستد با  لیبا کشور اسرائ زین یارتباطات خوب ياطرز شجاعانهبه» على«برخوردار بودند. خانواده 

 خواهدیکه م رسدیم یبه سنّ» مسعود«نام از فرزندان خانواده به یکی یاند. وقتآورده يرو یلیتجار و بازرگانان اسرائ

 يقایاز جهان، در کشـور آفر يگرید ي. در جافرسـتندیم لیبه اسـرائ یعال التیتحصـ يزند، او را برا رونیاز خانه ب

ــ يهودیخانواده  کی یجنوب ــنه انیوفادارند و م تیهودیبه  اریکه بس دختر جوان  دارند، فرزند ياخود ارتباطات حس

ص يادامه يخود را برا شگاه التیتح سرائ يهابه دان ستندیم لیا ص فر سر زیکند و ن لیتا تح  يبرا يهودی يبتواند هم

که  دینیرا بب ریشــود. دســت تقد يهودیریغ یگرفتار عشــق جوان یجنوب يقایمبادا در آفر ندیگویو م ابدیخود خود ب

گرفتار  یرانیمســلمان ا يبه عشــق مســعود فرزند خانواده لیو در اســرائ د،یآیم لیخانواده به اســرائ نیباربارا، دختر ا

سعود ازدواج مدیآیم شق آنها چند فرزند ز کنندی. باربارا و م صل ع ستیو حا و اکنون  ندیآیم رانیزوج به ا نی. ابا

سرائ یفرهنگ يخانه« دیآنها را در واقع با يدر تهران خانه  يهمه يها به روپر مهر آن يخانه. درب دینام »رانیا-لیا

سرائ سرائ يو مجردها انجوان ژهیوبه هایلیا شوده یلیا سنهگ سعود خودش ارتباطات ح ست. م با محافل و مجالس  ياا

که به دقت دارد و پس از آن گرانیو تحمل کردن د دنیشـــن يبرا زین ییســـطح باال و مقامات دارد. او گوش شـــنوا

سته يدر مورد یحیو نصا هاهیهمواره توص دهد،یگوش م روزها که ابهام اوضاع  نی. در اکندیمطرح م د،یاکه خوا

 » او جالب است. يهایابیو ارز هاهیتوص دنیادامه دارد، شن
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اشــتغال دارد.  زیبه تجارت الماس ن ،یجنوب يقایزنش با آفر يخانواده يوندهایارتباطات و پ لیدلبه یخانیعال مســعود

 Berkeley Mineral Resourcesخود در لندن  يهایکمپان قیاز طر ا،یتانیبر يعنوان تبعهاو پس از انقالب، به

plc  وCape Diamonds plc را توسعه داد. سداشت و تجارت الما تیفعال 

است. فعال بوده زینفت و گاز ن ي، در حوزهDominion Energy plcو  ESV گر،ید یدو کمپان قیاز طر یخانیعال

 نیو به ا کردیرا دنبال م ياگسترده تیفعال هیو روس نیدر اوکرائ ياتحاد شورو یپس از فروپاش يهامسعود در سال

 داشت.  تیعضو» هیروس يسازیخصوص یالمللنیب ادیبن« رهیمد ئتیدر ه لیدل

به ارتباطات مسعود با وزارت » است! یردپاها دنبال کردن نیا«با عنوان  یدر مطلب1394/5/18 خیدر تار هانیک روزنامه

موســاد  تونیز يشــاخه سیکه رئ میتوجه کن زیانگرتیخبر ح نیبه ا دیعالوه بر موارد فوق با«نفت پرداخته اســت: 

ست سال د ضور  رانیا ینفت يهادر پروژه 1386کم از  ستقح شته میم سعود عالدا ست. م سناد متعدد  یخانیا که در ا

در قالب شرکت  شود،یم ادی لیاسرائ یتیو امن یو مشاور مقامات اطالعات تونیز يشاخه سیعنوان رئواك از او بهسا

Dominion Energy ها عامالت و قرارداد ـــترده يم کت یبا برخ ياگس ـــر به امضـــا  يهاش فت  تابع وزارت ن

 »است.رسانده

ـــــک ـــــدون شـــ او  يدر رشــد و ارتقا ياکنندهنییتع نقش در ســاواك یخانیعال ینقیعل تیو عضــو يهمکار بـ

ـقا دسـتگاه در ـنیو سفارش ا دییتأ ایو  ساواك به یشـاه، وابستگ ـمیاست.چرا که در رژداشته . بود افراد مؤثر يارت

ـــه شخص شاه و ب کنار آن، اثبات تعهد در ـــالص بـ هر مقام و  به یابیدست توانستیاز مراحم او م يرخوردارو اخـ

 عــوامل نیترمهم ،یو فــرهنگ یاجــتماع ،یاسیس محافل از ياریدر بس لیدل نیهــمسازد. بــه ریپذامکان را یتیموقع

 يرأخود نده،د کیلجوج،  یخانی. طبق گـزارش سـاواك، عالدانستندیم یژگیدو و نیرا هم یخانیعال يو بـقا رشـد

دهـان  ياحال تا اندازه نیو در عـ کردیم تیحما شدت به ناباب دسـتان و عـناصر ریخودخواه بود و از ز يحد و تا

 بود. زین نیبـ

ـــالقه ز يرا فرد يو ساواك ـــا عـ از  يطرفدار او را یاسیس اتیو سوابق و تمال کردیم یبه مقام و قدرت معرف ادیبـ

سـفر  ییقایو آفر ییایآس ،یـیدر زمان خدمت در ساواك به چـند کـشور اروپا یخانی. عـالدانستیغرب مـ استیس

ـند کنفرانس ب ـرد و خدماتش همو یالملل نیو در چ ـرکت ک همواره ارتباط  يامور بود. و يایاول تیمورد رضا ارهش

ـت یکینزد مـطالب با هـدف  ـنی. ادیرسیچاپ م به يو يدرباره يزیدآمیمـطالب تمج جهیبا مطبوعات داشت و در ن
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 عیاش یدر محافل مطبوعات یمدت ی. حتشدیم میتنظ از نـــامبرده ییبرجسته و استثنا يریتصو ـــهیو آرا يپردازچـــهره

 .دیچـاپ رسـ و بـه نوشته یمطالب نیهم چن بیاسـت و در مـطبوعات رق یخانیعال وابسته به ندگانیشد که روزنامه آ

ـا  کیشاه، ارتباط نزد میاطالعات رژ ریو وز ندگانیروزنامه آ رهیمد ئتیعضو ه ون،یهـما ـوشیاو با دار حال ـنیا ب

 .دیانجامیبا مطبوعات م یخانیعال روابط میارتـباط بـه تـحک نیداشت که هم يامانهیو صم

ـه یخانیعال ـانها ک ـا زب ـگل يب ـرانسه و ان ـنا بود، تأل یسیف خود دارد که  يکار در سوابق زیرا ن ییهاو ترجمه فاتیآش

صنعتعبارت شورها کردن یصنعت يبرا دیعوامل تول بیکردن هند، کتاب ترک یاند از مقاله روش  مانده(به عقب يک

 .انهیدر خاورم تکتاب نفت و دول یزبان فرانسه)، ترجمه فـارس

 اما از اســتدهیگرد زین یعلم يتهایفعال لیبه دل یســلطنت زهیجا افتیموفق به در ياســناد و منابع مکتوب، و براســاس

ــالاستامدهین به دست یاطالعات زه،یجا افتیدر و زمان ی، چگونگعلت ــه دل یخانی. عـ  يمشاغل اقتصاد يتصد لیبـ

ضور در ه صاد يئتهایمتعدد و ح س ياقت شرکت در اجال ضع يافراد درباره نیتراز مطلع یکیگوناگون،  يهاو   تیو

 انهیو ســـودجو ياقـــتصاد يتهایاو، امکان فعال یتیریمد ژهیو تیاطالعات در کنار موقع نیکه هم بود کشور ياقتصاد

صاد يدر دهها پروژه ي. وآوردیمفراهم  يو يرا برا شرکتها ياقت ص يو  صو ستفاده بود و به میسه یخ  يهاسوء ا

ــمتها يریگپس از کناره ي. ودیورزیمبادرت م یمال کالن ــــــــالم يروزیتا زمان پ یدولت ياز س  به یانــــــقالب اس

ـــــه  ياقتصـــاد يتهایفعال ـــــه داد و بـ  از . او پسدیمبدل گرد میرجال وابســـته به رژ نیاز ثروتمندتر یکیخود ادامـ

صب دولت يریگکناره سبه رغم فقدان هرگونه  ،یاز منا سا ص دیی(در ظاهر) با تأیتیامن تیح ساواك، پنــــج  يهیو تو

ـبضه سالح شکار ـت يو کمر يق ـت که ب اریدر اخ  یموضوع حاک نی. اشدیماستفاده یحفاظت شخص يبرا شتریداش

 توانستندیبود که م یکسان يدر زمره نیهمچن یخانیاو در ساواك است. عال یتیامن يبندو درجه یخانیعال تیاز اهم

ـعرف تیو عضو يهمکار يافراد مختلف را برا ـنند یدر ساواك م عده اتخاذ  نیا یبراساس نظر کارشناس . ساواكک

صم ستانه پ ي. وکردیم میت سالم يروزیدر آ شور گر یانقالب ا ستان مق ختیاز ک سقوط  میو در انگل شد. پس از 

هم  یخانیالشد، امـــوال ع اعـــالم یانقالب، مـــل يادادگاهه يکشور از سو بزرگ دارانهیشاه که اموال سرما میرژ

 .دیمشمول همان احکام گرد

ـطه دیآیبر اساس آنچه که از اسناد و منابع مختلف برم نامبرده رابطه  نیاست. اداشته علم اسداللّهریام با یکینزد يراب

ـه  ـجا ادام  يو نگهدار هیته يمتماد يسالها یط و روزانه او را که یشخص يادداشتهایعلم  يکه خانواده ـافتیتا آن

ــپردند یخانیبود به عالکرده ــا  سـ در  1370به سال  ياثر پنج جلد نیسازد. ا منتشر ،شیرایو و نیآنها را پس از تدو تـ
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ـــه  ـــد و بـ ـــنتشر شـ به  تیاهم نی. البته ادیگرد مبدل معاصر ينگارخیتار ياز آثار درخور توجه حوزه یکیلندن مـ

در  يو گاهیجـا انگریاثر مذکور ب راشیو يبرا یخانیانتخاب عال یآنها، ول راستاریو نه گشتیعـلم باز م يادداشتهای

 بود.بود که علم به ثبت آنها پرداخته یدوران فیو ظرا حـوادث علم و اطـالعات او از کانینزد انیم

ــل اول ا یخانیعال ــ یوگرافیکتاب تالش کرده تا ب نیدر فص  يپهلو وادث دورانو با ذکر ح لیخاندان علم را به تفص

ـــ حیتشر خاطرات  شیرایاست. وشاه پرداخته میرژ عمر یانیپا يسالها یلیتحل ينگارخیبه تار زیکند. در فصل دوم نـ

ـــار خاطرات عال نیعلم و همچن ـــالها یخانیانتش  نیا یو اجتماع یفرهنگ يتهایفعال نیتر، مهم1348تا  1341 ياز س

 است. یپس از انقالب اسالم يپهلو میکارگزار رژ

ساواك آمده یدر برخ سناد  ست: از ا صل یزمان«ا  از گریچند تن د به اتفاق 1325و  1324 يسالها بوده، در که مح

منفجر و  دیبازد نیدر حـــ نیاز عـــامل یـــکیاز نارنجکها در منزل  یکیمبادرت به ساختن نارنجک نموده و  ش،یرفقا

س به نیعامل هی. کـــــلرودیمـــــ نیبـــــ از شخص آن ستگیپل لهیو شهربان شش ماه و مدت ریس د  یزندان یدر زندان 

و سـپس  شودیمـ آزاد مجلس بوده، از زنـدان يندهینما ) که در آن موقعنیکهبد( بهاء الد يآقا تی...با فعالشوندیم

منابع و  ریمطلب در سا نیا »کندیم متیفرانسه عز بـــه لیتـــحص يبرا کردهیم افتیکه پدرش از کهبد در یبا حقوق

در چـارچوب کـدام  25و  24 يدر مقطع سالها يو ادعا نیدر صورت صحت ا ستیاسناد مشاهده نشده و مشخص ن

ــروه س ــمکن است ا داشت! زیمسلحانه ن یمش که کردهیم تیفعال یاسیگـ  یکی یاسیموضوع با سوابق س نیاگرچه مـ

ـنا یخانیباشد. عالشده اشتباه یخانیعال دراناز برا ـم انیاز دوستان و آش وقت ساواك بود.  سیرئ اریبخت موریت یمیص

ـفظ کرد و از آن در ارتقاء  ـنیبا ا را ساواك درآمد و همواره ارتباط خود تیبه عضو یپس از مدت يو ـازمان ح س

ـــدازه یکیو نزد یدوست نی. ابرد خود بهره یالتیو تشک يکار ـــه عده يابه انـ ـــود کـ  رانیاز ا اریبعدها که بخت ،يابـ

را  اریبخت هیعل یجاسوس زین یحال برخ ـــنی. بـــا اردیگیدستور مـــ اریهمچنان از بخت یخانیعال بودند خارج شد معتقد

ـا جـهانگ لیاز زمان تحص یخانیاند. عالموجب رشد او دانسته  میمق یرانیا انیدانشجو سرپرست ،یتفضل ریدر فرانسه ب

ـستق ،یـرانیا انیدانشجو یسرپرست ي. ادارهدیداشت و آن را تداوم بخش یتیمیاروپا هم صم ـباط م با ساواك  میدر ارت

شجو تیبود و فعال شا یرانیا انیدان ساواك مرتبط  نیاز هم یخانیعال دیرا تحت نظر و کنترل داشت و  مــــقطع بــــا 

عنوان  . سپس بهدرآمد ســــاواك بــــه اســــتخدام رمندابتدا به عنوان کا رانیا به پس از بازگشت یخانیلباشد. عاشده

ــــرانینفت ا ی، مشــاور شــرکت مل)1340تا  1336(اقتصــاد یعال يشــورا ریمشــاور و دب ــــا  1340( ـ  ری، وز)1341تـ

ـــال ،يرضا پهلو ادیبن استی، ر)1350تا  1348(دانشگاه تهران استی، ر)1348تا  1341(اقتصاد ـــشاور عـ ـــاق  یمـ اتـ

ضو ،یبازرگان ش ع شگاه ورز شاه یبا ستیو ر یبا وزارت بازرگان يهمکار ،یشاهن  یالمللنیب بانک يرهیمد ئتیه ا
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سِ  تیفــــعال کایو آمر ــــرانیا شاور متکرد.  ساواك م صاد در او در  صاد يبود و گزارشها يامور اقت  یهفتگ ياقت

ـرا ـقامات عال يساواك را ب  ییآشنا گزارشها با او نیهم قیطر از شاه شودیمگفته. کردیم هیشاه ته ژهیرتبه و بو یم

 .افتی

 يتهایانــــتصاب هــــم روا ــــنیا یچگونگ يتهران منصوب شد. درباره دانشگاه استیر به 1348 رماهیت در یخانیعال

 به 1348 ریهشتم ت وستیوقت علوم، در ب ریرهنما، وز دیدکتر مـــج ،یعات رسماست. بر اساس اخبار و اطال یمختلف

روزانه  يادداشتهایاللّه علم در اسـد ریامـ امـا کرد. یمعرف دانشگاه تهران سیو نامبرده را به عنوان رئ دیحضور شاه رس

و  سیسفارت در پار ایکرد  ـــشنهادیپ يو بـــه و رفتیپذ را یخانیعال يشاه استعفا«: سدینویم 1348 ریخود در دهم ت

 »دار شود.دانشگاه تهران را عهده استیر ای

ـمت د ـکی نیتناسب ب يدرباره یحیتوض علم . دهدینم یعال یو فرهنگ یعلم-یتیریسمت مد کیبا  کیـپلماتیس

ـــوشته نیدر ع ـــه خوب يهاحال دست نـ ـــلم بـ را دنبال  یخانیکه شاه شخصا موضوع انتصاب عال دهدینشان م یعـ

 .استداشته یفاتیتشر عـلوم صـرفا جنبه ـریوز توسط او یمعرف کرد،یم

ـرا یو آموزش یمراکز علم نیتراز مهم یکیبر  یخانیعال استیر ـورت یطیکشور در ش که او از سابقه  گرفتیم ص

ـقل برخوردار نبود. ساواك به یسمت نیاحراز چن يالزم برا یعلم ـقامات دانشکده یـکیاز  ن  يحقوق، درباره ياز م

دانشگاه  ياریبـود در امتحان استادبـرگشته رانیاز اروپا به ا که یوقت یخانیعال«: کندیم حیتصر یخانیعال یسطح علم

 ».بودکرده و مردود شدهتهران شرکت

ـرجسته و شناخته شدهپروفسور فضل اللّه  نیجانش یخانیعال ـتادان ب ـا، از اس بود. شده ات،یاضیر در علوم یرانیا يرض

ـتصاب عال ياجبار ياستعفا یساواك در اسناد مختلف چگونگ ـا و ان  یکیدر  است.شرح داده را یخانیپروفسور رض

ــ«است: اسناد آمده نیاز ا ــغ شودیگفته مـ ــسورپرو رییتـ که نامبرده در موارد مختلف از عدم  علت بوده نیرضا به ا فـ

ـال مشکالت میترم يدولت برا يهمکار ـتقاد م یم ـشگاه ان  یمقامات عال یموجب ناراحت يو انتقاد و استکردهیدان

ســــت عــــال یهیبد »است.کشور شده ستگ يواسطه به یخانیا به شاه و ساواك، نه تنها  دیشد یو سرسپردگ یواب

ــــته توانســتینم يانتقاد هگونچیه ــــاشــد که عنصــر قابل اعتمادداشـــ از مراکز بزرگ  یکیاداره و کنترل  يبرا يبـ

 .آمدیشـمار م کشور بـه یدانشگاه

ـــال یژگیو نیساواك درباره هم نیمخبر ـــقل از  یخانیعـ ـــه نـ ، رزمجو 16/06/1348روز «اند: نوشته دانشجو کیبـ

ـــن يدانشکده يدانشجو ـــشگاه تهران در جمع عده یفـ  یخانیدکتر عال داشتیاظهار م دانشگاه انیاز دانشجو يادانـ
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 یط ستینـ یاجیاحـت ـگریاعـتصاب کنند د انیبعد اگر دانـشجواست. من تیسـازمان امـن نیدانشگاه از مأمور سیرئ

ـــشجو یانتظام نیگزارش از مأمور ـــند دانـ اخاللگر را بازداشت کنند، خودش شخصا دستور بازداشت  انیتقاضا کـ

 »را صادر خواهد کرد. انیدانشجو

ـته ـرخ الب ـار کلوپ ياز اعضا یکیرا  یخانیمنابع، عال یب ـرده حیو تصر یتهران معرف يروت ـه همک  یژگیو نیاند ک

ـــاستیدر انتصاب او به ر ـــشگاه تهران مؤثر بوده است. بدون شک انتصاب عال ـ  مراکز از یکی تیریبر مد یخانیدانـ

ـوزش یفرهنگ ياهبرنامه يو اجرا يریگیکشور با هدف پ یعال آموزش در  میرژ که صورت گرفت یخـاص یو آم

شا شت.  ستور کار دا س دید صابها یبتوان با برر ستیمانند ر یعال آموزش مراکز تیریصورت گرفته در مد يانت  ا

ـــرفیشر ی(صنعتامهریدانشگاه آر راز،یدانشگاه ش ـــه جـ  نیا يپردهپشت و اهداف یشناسانی)، دانشگاه تهران و...بـ

 در سطح دانشگاه به دنبال داشت. یفراوان یمنف يبازتابها یخانیحال انتصاب عال نی. با ابردیپ شیاز پ شیب تصابهاان

ــزارش ساواك ــان م یدر گـ ــه یخانیعال ینقیانتصاب عل«: کندیاذعـ ــاستیر بـ روشنفکران و  نیدانشگاه تهران در ب ـ

 یبرجسته و فاضل دیدر دانشگاه که اسات دارندیاکثرا اظهار م ، چونشد مواجه ادیز رتیبا تعجب و ح هاکردهلیتحص

ـته ـربوط يهادارد و هر کدام در رش ـحص انیسالخود  به م ـموده و برا لیدراز ت مسلما  اند،لیقا یخود ارج و مقام ين

ستورات بار ریز صاد و آن هم معلوم ن یخانیعال يو اوامر آقا د شته اقت ص ییو بنا هیبر چه پا ستیکه فقط در ر  لیتح

 لیوضع روز به روز وضع تحص نیا اســـت، خواهند رفت...با زینـــاچ اریدانشگاه بس دینموده و در مقابل معلومات اسات

 ».شد خواهد زتریبدتر و ناچ انیمعلومات دانشجو يریتهران و نحوه فراگ در دانشگاه

ــــ را یو فقدان تجربه در امور دانشــگاه یخانیهم، جوان بودن عال گرید ياعده ــــمده او مـ . اما دانســتندیضــعف عـ

ضور رغم به یخانیعـــــال شگاه يدر مجموعه ح سب يکه فرهنگ رفتار یدان تالش  يو به جا دیطلبیآن را م با متنا

ـــ يبرا ـــها از يریگفاصله یپ با استادان و بدنه دانشگاه، در یطقمن ارتباط يو برقرار تهایحساس زانیکاستن از مـ و  آنـ

ـماشتن ـند مأمور و همراه برا گ موضوع وارد شد و بر ضرورت  نیساواك هم در ا یبرآمد. حت خود از حفاظت يچ

 کـرد.  دیتـأک آن انجام

دانشگاه تــــهران  استیاز ر 1350 سال مدت(دو ساله) در تابستان کوتاه تیریدوره مد کیاز  پس یخانیسرانجام عال

ــذاشته شد. در گزارش ــنار گـ قبل از  تهران دانشگاه يامنا ئتیه«است: تهران آمده دانشگاه استیر رییتغ رامونیپ یکـ

ــک 22/04/1350 روز ظــــــهر ــه لیتش ــه، آقاج نیداد و در ا خواهند جلس ــگاه سیرئ یخانیدکتر عال يلس تهران  دانش

که موضوع عزل  دهدیم نشان گزارش نیا» .خواهند نمود میدانشگاه تـهران تـسل استیر سمت استعفانامه خـود را از
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ــ یخانیعال ــخص ــتکردهیم یرا ط یاز قبل مطرح بوده و روال مش رتبه وزارت  یعال کارمندان از یکیتا آنجا که  اس

ـــا ب نیا«: بودگفته بارهنیعلوم در ا وزارت خانه  نیوزارت علوم و استادان دانشگاه که به ا کارکنان يقاطبه نیروزهـ

 یخانیعال و ثروت یزندگان انی...اکثر استادان و دانشجواست یخانیعال بیرفت و آمد دارند صحبت از انحرافات عج

وزارت  يتصداز زمان  او يهااستفادهاز سوء يآورقرار داده و ارقـام سـرسام یبررس مورد تاکنون داماستخ بدو از را

 »اند.اقتصاد به دست آورده

 

  یخانیعال ینقیعل یحزب يتهایفعال

 است. یاسیس يدر احزاب و گروهها يو تیو عضو تیفعال ،یخانیعال یزندگ يفرازها نیتراز مهم یکی

شــــکپور«مانند  يمنابع از ارتباط نامبرده با افراد یبرخ سن پز صال به گروهها» مح   »رانیحزب ملت ا« چونییو اتــــ

 دارد. تیحکا »ستیرانیحزب پان ا«و

ساواك و مأمور يو تیعضو دینبا یخانیعال یو حزب یاسیس يتهایفعال در دستگاه را  نیا ياز سو یاحتمال يتهایدر 

هم زمان با  1342در سال  ينبود. و سکیر اهـــل قـــدرت هرگز در مناسبات یخانیآنکه عال ژهیاز نظر دور داشت، بو

 رانیدرآمد. حزب ا حزب نیا تیبه عضو »نینو رانیا زبح« سیو تأس نهیکاب لیتشک يمنصور برا یحسنعل يتالشها

ـ 1354 سال تا نینو ـزب حاکم کشور به شمار م ـال ح ـهم یـکیو  رفتیبه مدت دوازده س احزاب دوره  نیتراز م

 بود. يپهلو

در مقابل  کردینداشت و تالش م نینو رانیحزب ا در تیبه عضو یلیکه تما است یدر خاطرات خود مدع یخانیعال

ـرا ـشارها، ب ـضو يدرخواستها و ف ـواسته بود به عضو که کندیم حیمقاومت کند اما تصر تیع ـم از او خ  تیشاه ه

شخص شاه را به خود اثـبات  تیاست که عالقه و حما نآ خاطرات خود به دنبال يبخشها تمام در ي. ودیحزب درآ

ـــند. او درباره ـــل به عرض«: دیگویبا منصور م داریمالقات با شاه پس از د يکـ  نیچن کیکه  رساندم حضرتیاعـ

ـزب تیبه فعال ياعتقاد گونهچیشدم که واقعا ه ادآوریبا منصور داشتم و  يدارید ـدارم یح ـه او گفتم من حاض ن  رو ب

ـرگشتند گفتند نخ حـضرتیاعل بکنم. ناگهان یحزب تیکه فعال ستمین  زند،یحرفها را نم نی. منصور که سر خود اریب

 در تشیعضو به کشمکشها بر سر يو» .دیباش ندهیو دولت آ حـزب ـنیدر ا ستیبایمـ همو شما  میما به او گفته بود

ـــه بــــا بــــ کندیم دیحزب اشاره و تأک گاه به آن حزب نرفته  چیرا امضا کرده اما ه تیسرانجام دفتر عضو یلیمیکـ
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او در حزب  تی. عضودهدیشده نشان م یمدع يو که از آنچه شیرا ب او تیاست.لکن اسـناد سـاواك سـطح عضو

ـدازه نینو رانیا ـد يابه ان ـ يایاول ياز سو حیلوا یبرخ بیبود که نسبت به تصو يج  ـگرید يعدادحزب به همراه ت

ــضا در محل حزب به بحث و اعتراض پرداخته از ــزب  ندهیآن مصوبات بر آ یمنف رینسبت به تأث اعـ ــرنوشت حـ و سـ

 نشان یواکنش نیـــنبـــود چ حـــزب نسبت به آن تفاوتیساده و ب ياست اگر نامبرده عضو یهی. بددادندیهشدار م

 سیبــــه تــــأس ینگاه مین طلب هموارهجاه یخانیحال عال نیدر ع ساخت،یو در محل حزب آن را مطرح نم دادینم

ــرا نظر یخود داشت و حت تیبه محور دیحزب جد کی ــم بـ ــجام ا يموافق شاه را هـ کار به دست آورده بود.  نیانـ

ـشک يقرار بود به اتفاق تعداد ياساس اسناد، وبر ـا ت ـود ب  نینو رانیبا حزب ا رقابت به دیجد یحزب لیاز دوستان خ

تر شدند چرا که قتل مصمم دیدولت جد لیحزب و تشک سیتأس يبرا عده نیبا کـشته شـدن منصور ا یبپردازد و حت

 کار نشدند. نیبه ا موفق اما دانستند،یدر آن م یدستگ و چند نینو رانیحـزب ا فیمنصور را موجب تـضع

 يبرا يامـــطلع بود و آن را مقدمه نهیزمـــ ـــنیشخص شاه در ا يتهایحزب و حما سیکـــه از مواهب تأس یخانیعـــال

همچنان به  ن،ینو رانیا بیحزب رق سیدر تأس تیموفق عدم رغمبه دانستیم يــــریبه پست نــــخست وز دنیرس

ـعال ـود برا يتهایف ـال سیتأس يخ ـ 1346 حزب ادامه داد و در س ـ کرد الشت ـنار اردش ـد ریدر ک امور  ریوز ،يزاه

انجام  یاقدامات را در حال نیکند. او ا سیتأس »انیرانیا«نام به يدی، حزب جد ـارافشاری ـزیخارجه وقت و سناتور پرو

ن ینو رانیدر حزب ا يو از آن اســـت کـــه یحاک بـــود. اسناد ساواك نینو رانیحزب ا عضو همچنان کـــه دادیمـــ

مـــخالفان،  یاست. بـــرخبوده کار وقت ریحزب و وز رکلیدب یاللّه خسرواناز آنها عطاء یکیداشـــت که  ینیمـــخالف

ـدارد  یکـه اصوال خسروان کردیمـ دیتأک زین و او کردندیمـ یدسـتورات حـزب يرا متهم به عدم اجرا يو را قبول ن

تـــحت  يدر حـــوزه یخانیمنجر به اعتراض حزب نسبت به انتصابات عال فاتاختال نی. ادیرا اجرا نما تـــا دستوراتش

ــال نیو عـــملکرد او شـــد. همچن يمواضع اقتصاد یبرخ نیو همچن تشیریمد ــال یفـــساد مـ  به دست يابهانه یخانیعـ

 شوند. يو یکرده و خواستار محاکمه حزب او اقدام هیتا عل داد نیمـخالف

 تیو عـضو کردیمـ حـفظ ستهایـرانیابـود لکن همواره ارتباط خود را با پان نینـو رانیحزب ا عضو با آنکه یخانیعال

ـــشکل آنها را ن ـــخش زیدر تـ ـــداوم بـ در جلسات مختلف آنها  افراد هیو توج شتریب يرویجذب ن يتا آنجا که برا دیتـ

  داشـت. يجـد تیو فعال کردیشرکت م
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 یخانیعال ینقیعل يفـساد اقتصاد

 کـه بر فساد گسترده او داللت ـافتی توانیرا مـ یاسـناد و مـدارك مـختلف یخانیعال ینقیعل ياقتصاد فساد يدرباره

شـــکل  ياقتصـــاد مفاســـد قطور از يااز آنها، پرونده یبرخ یدگیچیو انبوه تخلفات و پ میحجم عظ لیدل و به دارند

 .برخوردار بود شاه تیساواك و حما در تیعضو یعنیاز دو بـرگ برنده  شهینامبرده هم زین نهیزم نیاست. در اگرفته

 یبرخ . طبقستاداشته يادینفوذ ز و امکان اعمال ي، اطالعات اقتصادباال يادار تیموقع لیضمن آنکه همواره به دل

ـاذ یخانیها عالگفته ـ يکه در اخ پدرش حسابدار  رایداشت ز ارملکه مادر قر تیاست همواره مورد حمابوده رینظیب

ــمار م مادر امالك ملکه ــت که نیا . جالبرفتیبه ش ــاواك اس ــر او از یابیدر ارز یخانیکار عال لیاوا در س  حیتص

ــارها «: کندیم ــعدر کـ  ،یخانیعال ياقتصاد يتهایافراد در فعال نیترکینزد از جمله» .کندیالواسطه، سوء استفاده ممـ

صاد و  يادار و امور معاون گمرك انپور،یک ضاغالمر دکتر از  شیاو بودند که بـــــ گرید معاون "یتهران"وزارت اقت

ـا ـام ا يهمکار يبا و نیریس از  یکی و بعضا به عنوان ذکر هایریگو رشوه تهایفعال یبرخنفر در اسناد  دو ـنیداشتند. ن

ـــال نیزتریانگاز بحث یکیشده است.  ادیآنان  از فساد و اختالس نیمتهم ـــهامات عـ  در بخش يو عملکرد ،یخانیاتـ

شور مانیس ست که ک شه ا سر هم ظاهرا مناق ست. البته و نیبر  صاد مؤثر بوده ا ضوع در عزل او از وزارت اقت  يمو

ـه کیآب مانیس سیاست که عدم موافقت با تأس یمدع شهر تهران منجر  يلومتریک 120 میحر قرار گرفتن در ـلیدل ب

 است.به اختالف با شاه شده

 ریوز«: نوشت یگزارش یط) 1352 (سالمانیس نهیدر زم یو بروز مشکالت یخانیعزل عال از پس ساواك چند سال اما

ـتصاد در زمان وزارت خـود از نظر س او قابل جبران  انتیبه کشور وارد کرد که سالها خ ياچنان صدمه مانیسـابق اق

ـــت هی. مشارالستین  يموجود تقاضا يهاپرونده ایرا  مانیواردکنندگان کارخانه س شنهاداتیبا ابتهاج پ یبه علت دوسـ

 مرد روشن خواهد شد که به خاطر نیا انتیخ ردیقرار گ یدر وزارت اقتصاد مورد بررس مانیکـــارخانه ســـ سیتـــأس

برجسته  تاز مقاما یثابت زیگزارش، پرو نیا هیدر حاش» را بــــه وجود آورده است.  یوضــــع نیچن يو دزد رفاقت

که  باشندیم موضوع انیساواك در جر مساریو ت امهریشاهنشاه آر ونیهـــما حـــضرتیاعـــل«ساواك نوشته است: 

 »است.زده ياصدمه نیچن یخانیعال

ــتر مب 1344خرداد  در ورود قند و شکر  تیممنوع علت نقض يدرباره یسئوال ،یمل يمجلس شورا يندهینما ن،یدکـ

ـو ـرخ را دولت ياز س ـاهرا ب نسبت به و ت قند و شکر شده مجوز واردا افتیدر افراد خاص موفق به یمطرح کرد ظ

ـــاد بر واردات تینقض ممنوع بروهعال آنکه بودند. نکته مهمکاال اقدام کرده نیواردات ا ، معموال در وزارت اقتص
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ــ نییو تع هاهیسهم موضوع يرو و  گرفتیم وزارتخانه و تجار واردکننده صورت یبا تبان یآنها فعل و انفعاالت زانیمـ

 یخانیبا عال يبرخورد گونهچیمذکور، ه يندهینما يتالشها وجود . اما باوستیپیبه وقوع م یکالن يهاسوء استفاده

صف ضوع نیا یابیبا ارز رانیا دیمجله ام ریمجلس و مد يندهینما گرید پور،یصورت نگرفت تا آنــــجا که   گفته مو

ـــن غ نیهم اقتصاد مورد توجه شاهنشاه است به ریوز یخانیعال چون«بود:  ـــهت به مـ  شد کهدستور داده میمستق ریجـ

مجلس  شکر از دستور جلسه يدرباره اقتصاد از وزارت یمل يمجلس شورا يندهینما نیاعالم جرم و سئوال دکتر مب

ـــم جهت نیخارج شود...به هم ـــرم رودیگمان نـ  نهیشغل دهد و از کاب رییتغ یخانیعال دکتر ،نهیکاب رییتغ ایو  میدر تـ

به  کانشیاقتصــاد و نزد ریتوســط وز گفتمبالغ هن افتیدر ژهیبه وزارت اقتصــاد بو وابســته ادارات در» خارج گردد.

 بود. یخانیدر دوره وزارت عال جـمله تـخلفات گسترده مـختلف، از يهابهانه

ـدازه نیا ـه ان ـوضوع ب طبق اطالع فساد و رشاء در وزارت اقتصاد «نوشت:  نآ يداشت که ساواك درباره رواج يام

ـ صورت يادیز يهابه شدت رواج دارد و مخصوصا در گمرکات سوء استفاده ـدردیگیم ـطارد م  یکل بازرس ری. ع

ستان یکیمذبور به  يوزارتخانه شته  از دو ــــهار دا ــــود اظـ سوء جر درخـ  بیرا در گمرکات تعق یانیهر مورد که 

 يمرحله صدور مجوزها» .شودیمــــمکن مــــ ریغــــ بیادامه تعق یکه به علل و جهات رسدیم یبه مراحل دینمایم

ــود که افتیمهم در گلوگاه ،ياقتصاد بود. ساواك به نقل  ستادهیقسمت ا نیدر ا یخانیعال رشوه در وزارت اقتصاد بـ

صد ...هنگامیخانیعال«: سدینویم ياز فرد صاد از  يت سوب یکیوزارت اقت کــــه درخــــواست  او کینــــزد نیاز من

ـرا ای کندیدرخواست م ،دیوارد نما رانیا به ياست کارخانه آجرسازداشته ـردن کارخانه  يب هزارتومان  500وارد ک

ـان از  نی.البته ادیثبت نما یخانیعالنام را به کارخانه درصد از سهام 20 نکهیا ایرشوه به او بدهد و  ـخص در آن زم ش

ـــردن کارخانه مورد نظر صرف نظر موا ـــه در  یموارد متعدد و گوناگون«: دیافزایم يو» .دینمایرد کـ سراغ دارد کـ

سات يشنهادهایبا پ یخانیعال زینـــــ يمـــــوارد س شتند موافقت و در  وزارت با که یشرکتها و مؤ سر و کار دا صاد  اقت

گرفت  باال يااندازه به یخانیعال يریگ. کار رشوهکردیم افتیسـود شرکتها و مؤسسات را در زدَه درصـد ا آنبـرابر

سناد ساواك آمده است:  یکیدر  ».کردیم افتیدر الیر ونیلیقــــراردادها، دهــــها م یکه از برخ دکتر  انیآقا«از ا

ـان یخانیعال ـهندس روح ـتصاد و آب و برق هر يوزرا یو م  ونیلیچهل م-یکه متجاوز از س یتوجه قابل مبلغ کیاق

ـــتفاده نموده و حت اموال دولت در شودیدالر م ـــوء اسـ اند مهر از موضوع مطلع و دستور فرموده ایشاهنشاه آر یسـ

ـراهم و محاکمه بیتعق ـود آنان ف ـا به رغم آنچه که در ظاهر د» .ش  یدو نفر دادگاه نیا يبرا گاه چیه شودیمدهیام

پرداخته شده،  در مـحافل مـختلف بـه آن که بودشده یعلن يبه قدر یخانیعال يریگرشوه نکهینـشد. جـالب ا لیشکت

ــنار کردند  يهارشوه افتیرا به علت در یخانیعال که یدر حال«: شدیسئوال م یحت ــر کـ ــتصاد بـ کالن از وزارت اقـ
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 مهر ایشاهنشاه آر یچـه مصلحت ياند و از روهواگذار کـرد شانیبه ا ادانشگاه تهران ر استیر مانند یبزرگ چرا پست

 »اند.موافقت فـرموده شانیا ینامبرده با پست دانشگاه بیصدور فرمان تعق يبه جا

داشت. از جمله  بـه دنبال را یخـاص يکاال بود که زد و بندها دیبخش خر ،یخانیعال يپر سود برا يهاحوزه گرید از

ـرا دیآنها خر ـروش آن يآشپزخانه ب ـمرك و ف ـرکت  کیآشپزخانه را از  یخانیاست. عال 1344 سال در اداره گ ش

ــــان شت م الیر 87،000،000اداره گمرك به مبلغ  يبرا یآلمـ شرکت  ونیلی(معادل ه سط  صد هزار تومان) تو و هف

و  بال استفاده بودن آن ثـابتماه  کیکـه بـعد از  کندیمـ يداریاسـت خرخودش بـوده به متعلق کـه ظاهرا »وندیسـ«

که به  اســـتو مـــرسوم  يعاد يامر ،يفاسد ادار ستمیس کیدر  یاقدامات نی. چنشودیم برنامه فروخته سازمان بـــه

محاسبه  قابل ریافزود که رقـم آن غـ دیبا اخـذ پورسـانت را هم ییهاوهیش نی. البـته در کنار چنشودیتکرار م دفعات

زمـان  در کـه یخانیاتهامات عال نیاز پر سر و صداتر یـکیدرج نخواهد شد.  یاز اسناد مال کی چیاست چرا که در ه

ــعات م زیوزارتـــش ن ــرخ د،یگرد ـــطرحبه دفـ ــودروسازان و از یشراکت او با بـ آنان  يخارج ساختن رقبا دانیم خـ

 از آن جمله است.» لندرور« و مخالفت بـا مـونتاژ خودرو »زیلیو پیج« مونتاژ کارخانه از یخانیعال تی. حمااست

ـاره عاتیشا  ـدازه ـنیا يدرب ـه ان  ونیلیم کی یماه یخانیدکتر عال«شد: یمگـفته یحت که قـوت گرفت ياموضوع ب

ـــ افتیدر رشوه زیلیاز کارخانه جبپ و الیر و پانصد هزار ـــا تسه کندیمـ کارخانه فراهم و  نیا يالزم را برا التیتـ

ـمپان ـا یک ـدرور و س ـومب ریلن ـشابه يلهایات ـ م ـباشند. زیـلیو پیرا در فشار بگذارد تا در رقابت با ج  یبرخ یحت» ن

است و  در تهران پیکارخانه ج ســـهامداران از یخانیکـــه عـــال داشـــتند اعـــتقاد زینـــ یمل يمجلس شورا ندگانینما

ـــتغال دارد و حقوق تیکارخانه به فعال نیدر هم زیبرادرش ن باور بودند که  نیا بر . آنانکندیم افتیدر يادیز اش

به مجلس داد برحســب درخواســت  دایرا دولت هو آن يحهیکه ال یتادارات دول يبرا پیج لیاتومب دیموضــوع خر

 است.اخوان) بوده پی(ج پیج مونتاژ حبان کارخانهبا صا یقبل یو تبان یخانیدکتر عال

ـــژهیو و توجه یخانیعال دیشد اریبس عالقه یدر گزارش ساواك ـــه توسعه و بهبود وضع ـ اخوان و  پیکارخانه ج او بـ

ـــاحب کارخانه را مورد تأ ـــازمان برنامه که«: دیافزایقرارداده، م دییص ـــ دیاز خر یمدت س  يخوددار پیج ينهایماش

 دیبه خر 1342اقتصاد مجددا از اول سال  ریوز ،یخانیو دکـتر عال ردکتر آمـوزگا ،ییدارا ریوز هیبود بنا به توصکرده

 شیاز افزا يریورود خودرو لندرور را جلوگ با در خاطرات خود علت مخالفت یخانیالبته عال» مبادرت نمود. پیج

ـنا ـونتاژ در ص ـهی. در حالکندیعنوان م يخودروساز عیخط م ـه ک  يبار يلهایبورود خط مونتاژ اتوم تیرغم ممنوعب

صدی ورود مجوز يو الند،یل ستگاه خودرو ل ک صورت الندید صادر کرد و از ا را به  به  یمبلغ هنگفت زیراه ن نیمونتاژ 
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ـــمچن ـــرخ نیدست آورد. هـ ـــال یحاک اطالعات یبـ ـــه عـ ود خودرو صدور مجوز ور يازا در یخانیاز آن است کـ

سه صاص ت شنده ونیلیپنج م نه،یمز نیدر ا یگمرک التیفولکس واگن و اخت شرکت فرو شوه گرفت. با  تومان از  ر

ـــال عیاز بازرگانان شا یگروه نیو ب یدر محافل مطبوعات حال نیا ـــتصاد به علت  یخانیشد که عزل عـ از وزارت اقـ

ـــد ـــت وز نیبود که ب يدیاختالف ش ـــر افزا رینامبرده و نخس ـــود بازرگان شیبر س بروز کرد. پس  لهایبر اتومب یس

 تیفعال نیمـــتمرکز شد. امـــا ا یدر بخش خـــصوص يو ياقتصاد تیفعال ،یتیریاز مناصب مد یخانیعال يبرکناراز

 بود. یو خدمات ی،صـنعتیبازرگان مختلف يساله او در بخشها نیبه نفوذ چند یهمچنان متک

شــــرکتها یکیبا  يه همکاربه عنوان مثال نامبرده ب آورد که  يرو »گماكیاخگر ز«نام به يبــــزرگ تــــجار ياز 

ـه  رانیگاز و نفت به ا یکشصنعت لوله در یفن نیسنگ لیوسا يواردکننده ـرکتهابود و آنها را ب و  یبزرگ دولت يش

 .خود بود يهابـرنامه ـشبردیپ يعنوان و نفوذ بـرا باستفاده از افراد صاح یدر پ شاره نی. افروختیم یمل

ـزند هرگونه محاکمه از یدانست که به راحت يپهلو میرژ ياز مفسدان اقتصاد یکی دیرا با یخانیمجموع عال در  ياگ

شت و م سرما الیر اردهایلیگذ شور را به ج يهاهیاز  شور آن را از شتریو ب زد بیک سوء  يدرباره خارج کـــــرد. ک

ـــال ـــوال عموم یخانیاستفاده عـ حکومت  ریوز نیا يهانداشت. روند سوء استفاده ياشک و شبهه کسچیه یاز امـ

 يســرشــار ياختالســها زین یو صــنعت ياقتصــاد يشــگاههاینما ياندازدر راه یبود که حتگســترده يابه اندازه يپهلو

 .ختیانگیعـدم برخورد با او برم لیرا به دل گرانیو تعجب د کردیم

که  يدر پاسـخ به فرد ،یمل يشـورا مجلس سیرئ ،یاضـیاز قول مهندس ر 1344اسـناد سـاواك به سـال از  یکی در

عوض  گریاقتصاد مــــورد تــــنفر عموم است و پانزده روز د ریوز«است: بود آمدهشده یخانیبه عال ياهیخواستار توص

شد و احت سفارش ن اجیخواهد ستیعزل و به ر خیتار نیسال پس از ا ارچه یخانیعال حال نیبا ا» .ستیبه  شگاه  ا دان

 ،یاسیس تیبه موقع دنیرس از مقامات و وابستگان به دربار با گرید ياریمــــانند بــــس یخانیتهران منصوب شد، عال

ــاد ــد خود افزود. و رهیبر دا دیجد یتیریو مد ياقتص دفتر و محل کار  رفت که شیپ يابه اندازه نهیزم نیدر ا يمفاس

ــ ــانه به ودخـ همواره در هر «بود: شده یمدع خود يهامصاحبه که در یخانیاختصاص داد. عال کار نیا را در وزارتخـ

» خاطر گردد. دهیرنج او از یتمام مردم باز گذارده و نخواهد گذاشــت کســ يرا به رو که باشــد درب اتاقش یپســت

ـ ـرا یط ـود، از پذاز به هم خوردن خ يریگشیپ يدوران وزارت ب و  دیورزیم يخوددار نیمراجع ـرفتنیـلوت خ

 .شدندیمواجه م یوزارت دفتر کل ریمد ،یعلوم رجیبا ا دیآنان با شتریب
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ـــمار یخانیعال کیاز دوستان و همراهان نزد یعلومایرج  ـــه شـ ـــ بـ و  شیع يبرا مناسب یطیمح جادیو در ا آمدیمـ

 .کردیم فاینقش را ا نیشتریخـود بـ سیعشرت رئ

ـرد کندیم دیتأک زنان ریبا بانوان وزارت خانه و سا یخانیروابط نامشروع عال دییتأ ضمن یگزارش در ساواك  يکه ف

دارد که  حیتصر گــــزارش نیدارد. ا يادیز تیفعال نهیزم نیدر ا یخانیدفتر مخصوص عال سیرئ ینام عــــلومبــــه

 رانیاز سـا شیخانه اقتصاد منتقل نمود که آنها ب وزارت به دربار و کشور را يهادو تن از زنان وزارت خانه یخانیعال

ـــنیدر ا ـــ ـ ـــکه  فیدولت از علم به منصور، ساواك در توص رییتغ يبحبوحه . درداشتند تیفعال نهیزمـ او ضمن آنـ

شهرت و پول، ز يو يمندعــــالقه سته و از  ادیز یلیخ را زناناو به  يکرده عالقه یابیارز ادیرا به مقام و قدرت،  دان

 است.ضـعف او بـر شـمرده ينقطه

دهان به دهان  ،اقتصاد کـــارمندان وزارت نیکـــه بـــ افتیگسترش  يابه اندازه یخانیعال یمرتبط با فساد اخالق اخبار

ـا نیب«: سدینویباره م نیا در . ساواكگشتیم ـرد عیکارمندان وزارت اقتصاد ش ـتر عال دهیگ اقتصاد  ریوز یخانیدک

ــع یگمرکات و عصرها در دفتر وزارت زارتکار خود واقع در ساختمان و دفتر صبحها در ــاختمان در واقـ وزارت  سـ

ش که سمت یو خانم کندیم یدگیو به کارها رس ابدییحضور م عیصنا دارد از  وزارت ساختمان او را در يگریمن

ش ایبـــــانوان  نیبـــــ صنا زگانیدو صرها به دفتر دکتر عال انتخاب نفر را کی عیکارمند وزارت  در وزارت  یخانیو ع

ــ ــشارال آوردیاقتصاد مـ و مشغول  ياشخاص خوددار ایکارمندان و  رفتنیپذ از به کارها یدگیبه عنوان رس زین هیو مـ

ـفر ـ حیت ـوش م شیو ع  يبرا يازننده صورت کامل و به نانیاطم مطلب را با نیا کارمندان نکهیا حی. توضگرددیو ن

در  ،یعالوه بر جلسات بزم خصوص یخانیعال» .ندینمایم فیو تعر فیتوص داشخاص خــــارج از وزارت اقــــتصا

 زین یاسیس ماتیجلسات، تصم نیا از یدر برخ که کردیشرکت م خود هم کینزد دوســتان جلسات چند نــفره بــا

ـزارشها یـکی . درشدیمگرفته ـاواك آمده است:  يازگ  ریوز یمهندس روحان يهاقهیرف از یکیکه از  يبه طور«س

و دکتر  یروحان مهندس ،یخانیاست دکتر آموزگار، دکتر عال سال ستیاطــــالع شده مدت ب کــــسب آب و برق

ـا هم دارند و در ا ينهاوند ـاهانه ب ـاده و به کنندیخود شرکت م يهاقهیرف با جلسات همه نیجلسات بزم، م  يگسارب

کنند و فقط شاهنشاه را  تیکـــامال حما گریـــکدی از اندگـــرفته میعده تصم نیا ،زمب جلسات نی. در اپردازندیمـــ

ـاهنشاه برنامه کس ـتورات ش  که یتوافق گفتیم یمهندس روحان قهیرف اجرا قرار ندهند. مورد را یبشناسند و جز دس

دکتر آموزگار را فراهم  يریمـوجبات نخست وز یاسـت کـه بعد از سـقوط دولت فـعل نیاند ابا هم کرده عـده ـنیا

 رده مقامات »يادوره«ارتباطات  یبرخ به اشاره با  کایاز اسناد بدست آمده از سفارت آمر یکیدر  نیهـمچن» .سـازند

 .استشده حیها تـصردوره نیاز ا یبا برخ یخانیعـال ینقیشاه به ارتباط عل میرژ يبـاال
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 ياز رهبران شورو یکیارج به  خچالی هیاز هد 40اقتصاد دهه  ریوز یخانیعال يخاطره

توسط خلیل ارجمند استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران تاسیس شد، به مدد  1316که در سال » ارج«با نام  ياکارخانه

اي به پیشرفت و گیري از علوم و فنون روز و نیز شناخت نیازها و بازارهاي داخلی و منطقهالعاده او و بهرهپشتکار فوق

 و کولر رسید. ییشولباس نیاشم ،يبخار خچال،یشهرت باورنکردنی در تولید 

شش می 50و  40 يشرکت در دهه این شورهاي عربی، حتی با وجود نه تنها بازارهاي داخلی را پو شتر ک داد بلکه بی

ـــوالت کارخانه ارج ایران را خرکاالهاي آمریکایی، ترجیح می کنند که هم از نظر قیمت و  يداریدادند که محص

در  رانیاقتصــاد ا ریوز یخانیعال ینقیبود. عل رترکیفیت مناســب بود و هم با آب و هوا و الگوي مصــرف آنها ســازگا

 بینا کویاوو يداشتم به آقا يکه به شورو يسفر نیدر آخر«: دیگویدر کتاب خاطراتش م) 1341-1348( يهاسال

ــت وز ــورو رینخس ــت وز يش ــورو ریکه قائم مقام نخس العاده دادم. فوق هیارج هد یرانیا خچالی کیبود  يوقت ش

ـــد و به من تأک ـــحال ش را به  خچالیگفت مبادا  یو حت بردیرا م خچالیو  دیآیکرد که راننده خودش م دیخوش

اي چرخهی، در کنترل دولت قرار گرفت و درهاي بعد از انقالب، این صنعت بزرگ خصوصدر سال» دفترش بفرستم.

له، رســما ســا 80کارخانه  این 1395رفتار آمد و نهایتا در خرداد  هاي مدیریتی، فســاد و ناکارآمدي گاز نابســامانی

 .تعطیل شد
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 سانسور و دوم پهلوي حکمرانی ينحوه يدرباره اسناد ترینمهم از یکی انتشار و تنظیم در عالیخانی علینقی نقش

  آن از قسمتهایی

 يدرباره سخن علم، اسداهللا امیر خاطرات انتشار بدو از "!است بهتر  باشند ترذلیل هرچه مسئوالن داشت اعتقاد شاه"

 باور این بر او، هايیادداشــت يســانســورکننده عنوان به عالیخانی علینقی. شــد آغاز وي خاطرات در حذفیات میزان

ـــت ـــده انجام زندگان حال رعایت براي و اندك حذفیات این که اس ـــدمی نظر به همه این با. اندش  برخی که رس

ـــت از هاییبخش در هاتجانسعدم ـــور از حکایت علم، هايیادداش ـــانس  ادعاي مورد میزان از بیش که دارد هاییس

 چه تهیه حال در روزانه، شـــکل به و او گوش بیخ »زادخانه غالم« این که فهمیدمی محمدرضـــا اگر اســـت عالیخانی

 با! کردنمی تردید هایشنوشته و وي کردن نیست به سر در ايلحظه است، آینده در تاریخ تحلیلگران براي خوراکی

ــاه توانمی راحتی به علم خاطرات ــیاري در وي بودن غیرطبیعی و روانکاوي را ش ــه از بس ــتی هايعرص  اثبات را زیس

ـــید غایت بدین توانمی راحتی به مجلد، هفت این بنديجمع در. کرد ـــمی وظیفه یک دربار وزیر که رس  و دارد رس

 وظیفه و  است دربار از بیرون با گوناگون اشکال به شاه روابط تنظیم او رسمی وظیفه! پنهان و غیررسمی وظیفه یک

 ملوکانه پاي خاك به بدناننازك تقدیم و تدارك -نیست کمتر روي هیچ به اولی از آن اهمیت که - وي غیررسمی

شاهده و ضرت بر آنان تأثیر يم شنودي نهایتاً و صبح فردا شرفیابی در اعلیح  انجام در توفیقعدم یا توفیق از بنغُ یا خ

 !باشدمی خطیر وظیفه این

  

     عـالیخانی علینقی - منصور  حسنعلی - شاه
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 درخور اما شــده، ســانســور موارد آمده، اغماض قابل عالیخانی علینقی نظر به که اســت مواردي یافته، نشــر آنچه تازه

 شاه تکریم است؟بوده چه هایادداشت این نگارش از علم هدف که اینجاست سوال! است مفصل هايگمانه و بحث

شد،بوده شاه تخریب پی در علم که ندارم اعتقاد من او؟ تخریب یا شان مجلدات این جاي جاي اینکه چه با  دهدمی ن

ــت مندعالقه خویش نعمتولی به او که ــه به علم. اس ــوس ــده دچار ايوس ــا که بودش ــاحبان بس  مبتال بدان قدرت ص

 بر را خود هايدانسته که کندمی تحریک را مقام صاحب جماعتِ حالتی، چنین! تاریخ به گزارش وسوسه شوند؛می

سم تا و بریزند کاغذ شار، مو شناختی ياین یک پدیده! دارند پنهان را آن انت ست روان  حدي تا هم کار، این با اینان. ا

شان هم و رهانندمی هاناگفته این وبال از را وجدان و روح شارتی و ن  همه، این با» .گذارندمی جاي به آیندگان براي ا

 نزدیک وي به توانست اینچنین که است نسبتی چه پهلوي محمدرضا با را علم اسداهللا که است باقی پرسش این جاي

 با وگوگفت در عالیخانی علینقی رساند؟ صمیمیتی چنین به را هاآن و زد رقم را هاآن مشترك عالیق چیز چه شود؟

ستان دو هر علم و شاه«: گویدمی چنین باره این در"ایرانی تاریخ" سایت  نحوي به رابطه این. بودند جوانی دوران دو

شاه که بود ضا ستور حتی ر سانی چه با باید علم دختران داد د سرانی هاآن براي و کنند ازدواج ک  از. کرد انتخاب هم

سر باید یکی او نظر سر هم سر زن باید دیگري شیرازي قوام پ سی پ صد او. شدمی دربار نفی شت ق صی تا دا شخا  که ا

 بنابراین. باشند قاجار دوره يبرگزیده طبقه جایگزین افراد همین و باشند هاآن دهندمی تشکیل را تازه اقماري جامعه

ست هم با هاآن زمان آن از ستی و بودند دو ستی از خارج علم. شد ترصمیمی هاآن دو سب بر دو ستم ح  ایلیاتی سی

 را خود علم بنابراین. داشــتند نفوذ بلوچســتان و ســیســتان تا بیرجند از او خانواده و پدر چون بود، توجه مورد نیز خود

 دانستنمی شاه از کمتر را اشخانواده و خود اما است، مملکت پادشاه او که داشت قبول علم. دیدنمی شاه از ترپایین

 و رفتند فارس سمت به سپس داشتند، حضور بیرجند در اعراب ورود زمان از او اجداد که کردمی افتخار بسیار حتی

ـــان به هابعد ـــتند خراس ـــال هزار براي او اجداد و اندکرده زندگی آنجا در و بازگش  بودند، منطقه آن مردم حاکم س

 علم» .دانســتمی شــاه با همکاري به ملزم و وفادار را خود صــورت این به. دانســتنمی ترپایین را خود اصــالً بنابراین

شته دوام تواندنمی صورت این به شاه حکومت: گفتمی شد دا شت جاي جاي در! با سداهللا هايیاددا  به انتقاد علم، ا

ستم ترکالن نگاهی در و او حکمرانی يشیوه شاهی سی شاهده قابل شاهن ست م  در و »زادخانه غالم« منظر از گویی. ا

ــی ــرکش ــاه به که اموري به او روزانه هايس ــود،می ارجاع ش ــال! لنگدمی کار جاي یک ش  عالیخانی علینقی بعد هاس

 :کندمی داوري چنین علم دیدگاه و حس این يدرباره
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شتباه خیلی حرف این« ست ا ستم به علم البته. نی شاهی سی شت، اعتقاد پاد شاه که بود معتقد عالوه به دا  باید تنها پاد

 و دهند انجام را خود کار اساسی قانون طبق دولت و جامعه که دهد اجازه تدریج به باید و حکومت نه و کند سلطنت

 آوريتعجب صورت به و دهد انجام خودش را هاکار همه خواستمی که شاه رویه این از علم. کنند مسئولیت قبول

 .داشت مخالفت و کردمی انتقاد بسیار شود، کار جزئیات وارد حتی

 و گرفته دست به را مملکت هايکار تمامی نفر یک که بود جهت این از نیز او نگرانی و کردمی بیان را موارد این او

ساس ستم اگر کردمی اح شت خواهد نامعلومی عاقبت کند پیدا ادامه شکل همین به سی  به خیلی که صورتی در. دا

شاهی رژیم ستم این که گفت هابار اما بود، معتقد شاهن شته دوام تواندنمی صورت این به سی شد دا  چیزي آن اما... با

 کار به بتوانند و باشند داشته مداخله سیاسی هايکار در مردم اینکه. بود هاکار سیاسی هايجنبه رفتمی عقب به که

 هم از کشور شیرازه يهمه که رسید جایی به نهایت در و داشت دخالت هاجنبه تمام در شاه اما کنند، رسیدگی خود

 ».گسست

شم تواننمی نکته این از همه این با شید چ شت در علم که پو ضاوت از خود، هايیاددا شم شاه يدرباره صریح ق  چ

ــدمی ــت فقره این در و پوش ــا به دس ــلماً«: کندمی توجیه اینگونه را علم رویکرد این عالیخانی! رودمی راه عص  او مس

 قصد آنکه ضمن بگیرد، ایراد کمتر یا نگیرد ایرادي افتاد شاه دست به هایادداشت اگر که بنویسد طوري بوده ناچار

شته شته که بینیدمی او خاطرات در شما خاطر همین به. بزند را خود حرف دا  در ولی کردمی را کار این نباید شاه نو

 و دانمنمی من که دارد اطالع و داندمی را نکاتی شــاه حتماً رســد،نمی درســت عقلم من که نویســدمی صــفحه همان

ست با حق بنابراین شان موارد این کند، تبرئه را خود کردمی سعی. او ست ممکن کردمی بینیپیش او که دهدمی ن  ا

 ».برسد شاه دست به هایادداشت این

 اســداهللا که اســت باور این بر عالیخانی علینقی. کردمی منتقل علم طریق از را آمریکا و انگلیس به خود هايپیام شــاه

ـــئوالن میان در علم ـــاه به همه از وقت، مس  با دربار وزیر خاندانی و نزدیک ارتباطات ترمهم آن از. بود ترنزدیک ش

 عالیخانی. بفرستد او طریق از را آمریکا و انگلیس به خود محرمانه هايپیام شاه تا بودشده موجب که است انگلستان

 با علم و شاه«: است انگیزعبرت و مهم بس که دارد اشاره ايخاطره به خویش، ادعاي این براي مستندي ارائه مقام در

ــائل مورد در( موارد این در هم ــحبت) نفت به مربوط مس ــتی در و کردندمی ص ــاه که دارم خاطر به علم از یادداش  ش

ــپردمی علم به را نفتی هايکار برخی اوقات گاهی ــفراي اطالع به تا س ــاند انگلیس و آمریکا س  هايکار در علم. برس

ــت همکاري نفتی ــاه با علم که آمده کتاب از جایی در. داش ــحبت حال در ش ــائل به راجع ص  چه که بودند نفتی مس
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 و شودمی هواپیما وارد ایران نفت ملی شرکت مدیرعامل اقبال، منوچهر دکتر حین همان در و بگویند سفرا به چیزي

 متعجب علم همانجا در. کندمی صــحبت دیگري مســائل مورد در شــاه و شــودمی ســاکت علم. نشــیندمی شــاه کنار

 اشاره بعد و باشد محرمانه کشور نفت شرکت رئیس برابر در باید نفتی مسائل که دنیاست عجایب از این که شودمی

 را علم دانستمی صالح که جایی تا شاه بنابراین. است بهتر باشند، ترذلیل هااین چه هر داشت اعتقاد شاه که کندمی

 از دهد، انتقال آمریکا و انگلیس روس، سفراي به که داشت حرفی اگر همچنین و دادمی قرار نفتی مسائل جریان در

 قرار آن در که مدیریتی ســـطوح تمامی در علم اســـداهللا نقش تردیدبی» .گذاشـــتمی جریان در را هاآن علم طریق

 و انتقاد و داشــت قرار او شــانههم همواره ســیاســت، عرصــه در رو این از هم. بود »زادخانه غالم« نقش ایفاي گرفت،

صدق محمد دکتر که بود طبیعی. تابیدبرنمی را وي به تعریض صدد و برنتابد را فرآیند این م  برآید متقابل واکنش در

 را مصـــدق دکتر مورد«: گویدمی باره این در عالیخانی علینقی. دهد کوچ بیرجند یعنی خود الراسمســـقط به را او و

 انتقاد مصــدق از علم کردند،می انتقاد شــاه از وزیرينخســت دوران در ایشــان چون کرد، تعریف من براي علم خود

صدق از علم پدر که دانیدمی اما. بود گفته را هاحرف آن که کندمی سیار م سیاري احترام و کردمی مراقبت ب  براي ب

 برسد مصدق به تازه آب تا کردند آب کشیلوله او براي بود، رفته بیرجند به مصدق دکتر که دورانی در. بود قائل او

 و شناختندمی را یکدیگر هاآن. فرستادمی غذا منزل از او براي الملکشوکت بود زندان در مصدق که زمانی حتی و

صدق براي سبت ابتدا در علم. بودند قائل احترام م صدق به ن شت ايمنفی گرایش هیچ م صدق که زمانی حتی. ندا  م

ـــازمان مقر به نفت کردن ملی ماجراي براي ـــیار رفتار و کندمی مالقات را علم بودرفته آمریکا در ملل س  و گرم بس

ــت علم با مهربانی ــدق دکتر اینکه از بعد اما. داش ــروع و گردندمی باز ایران به علم و مص ــدق کنند،می کار به ش  مص

 من علیه دربار همکاري با و ایدکرده من علیه تحریکاتی به شــروع امشــنیده اینکه بر مبنی نویســدمی او براي اينامه

. کرد تعریف من براي را ماجرا این شـــخصـــاً علم. بازگردید بیرجند به شـــهر این از اســـت بهتر. دارید جدي فعالیت

 گرددبازمی تهران به مجدداً کودتا از پس. ماندمی آنجا در 1332 مرداد 28 از پیش تا و رودمی بیرجند به علم بنابراین

 ».شودمی محول او به هاییکار و گرفته جاي دربار در سرعت به بود شاه نزدیکان از چون

شار با عالیخانی علینقی نام شت انت سداهللا امیر هايیاددا ست، آمیخته درهم علم ا  و تنظیم پروژه به چگونه او پاي اما ا

 از یکی در عظیمی صادق«: است گفته چنین باره این در هابعد خود او شد؟ باز خویش پیشین مخدوم خاطرات انتشار

 سازمان در کار امور مشاور عنوان به و دهد ترفیع او به خواست علم از مدتی از پس که بود کار مشغول هاوزارتخانه

شغول ژنو در کار المللیبین  کار المللیبین سازمان در ایران نماینده عنوان به او و گرفت صورت ارتقا این که شود م

 و دادمی عظیمی به رفتند،می ژنو به ایران از که هاییفرســتاده با را خود هايیادداشــت علم. شــد کار مشــغول ژنو در
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شت اطالع عظیمی جز کس هیچ سته ندا ستدمی علم که هاییب ستنداتی چه حاوي فر ست م سته عظیمی از علم. ا  خوا

 به آغاز در نیز من. شدمی جمع ژنو در هایادداشت ترتیب این به. کند نگهداري صندوقی در را هایشیادداشت تا بود

 بســیار هاآن تعداد چراکه کردیم خارج صــندوق از کم کم را هایادداشــت و گرفتم تماس عظیمی آقاي با رفتم، ژنو

شغول و بودم ژنو در ساعت 24 اول مرحله. شد انجام مرحله دو در کار این. بود زیاد سبرداري م شت از عک  هایاددا

 در. شــد عکســبرداري هاآن از کمی تعداد بودند، زیاد بســیار هایادداشــت چون اما بازگشــتم، لندن به ســپس و شــدم

 هايچیز هاپرونده این درون. شود عکسبرداري بیشتري تعداد تا بمانم ژنو در روز چند که شد این بر قرار دوم مرحله

 هاآن همه از عکسبرداري نتیجه در بود دوران آن از شرحی که هاییروزنامه و مجالت مثالً داشت وجود نیز دیگري

 .بود گیروقت بسیار

 

     علم اسداهللا امیر دستخطنمونه 
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ستان از که علم خزیمه پرویز آقاي علم يزادهخواهر دوم مرحله در سیار دو ستند من خوب ب  و کردند همراهی مرا ه

 در. بردیم لندن به و کردیم جمع را مطالب ترتیب این به. شـدیم عکسـبرداري مشـغول و کردیم کار تمام روز سـه ما

ــدم متوجه آنجا ــمت که ش ــت آخر هايقس ــت علم هايیادداش ــمت که گفتم عظیمی آقاي با تماس در. نیس  آخر قس

 این به و داد خواهم شما به را آن آمدید ژنو به زمان هر است، من منزل در آخر پرونده: گفت او و نیست هایادداشت

 این در که دارند هم دیگري هايقسمت هایادداشت که شدم متوجه مجدداً کار ضمن. کردم آغاز را کار من ترتیب

ست هاپرونده ست طبیعی که نوشتم نیز مقدمه در. نی سی نی صد که ک  چهار در را خود روزانه خاطرات دارد، نوشتن ق

سد سطر شتم ژنو از من اینکه مثالً بنوی ست و رفتم مادرم نزد برگ سیدم، را او د  به شروع که ابتدا در شخص زیرا بو

 در شودمی شروع 46 سال از اولی. بود هانوشته تاریخ دیگر، دلیل. بزند بسیاري هايحرف خواهدمی کندمی نوشتن

 دفترچه در هاآن که بود خوانده بار چندین را هایادداشت از بخشی خود منزل در علم تاریخ، این از پیش که صورتی

ـــته وجود نیز دیگر دفترچه چند که بودم مطمئن بنابراین. بودمدیده من که ايجداگانه هايکاغذ در نه و بود  که داش

ـــی علم نده من براي را هاآن از بعض یل همین به. بودخوا مه در دل قد لد م ـــیح اول ج  این دانممی که امداده توض

 این نخست قسمت که شدم متوجه سال چند از پس. هستم هاآن وجويجست در من و دارد اولی قسمت هایادداشت

 هایادداشت این بعدي هايقسمت که بودداده توضیح او براي علم و است "رودابه" علم بزرگ دختر نزد هایادداشت

 این ســپس. نباشــیم زنده من نه و شــاه نه که شــود چاپ زمانی و بماند باقی شــما دســت هاپرونده این و اســت ژنو در

. رساندم چاپ به هفتم جلد در را اول قسمت من نتیجه در که بودشده شروع چاپ اما رسید، من دست به هایادداشت

  ».رسید من دست به همه از آخر که بود علم هايیادداشت ابتداي هفتم جلد واقع در

 

 علم هايیادداشت از حذفیات میزان

 به عالیخانی علینقی. شد آغاز وي خاطرات در حذفیات میزان يدرباره سخن علم، اسداهللا امیر خاطرات انتشار بدو از

 انجام زندگان حال رعایت براي و اندك حذفیات این که اســت باور این بر او، هايیادداشــت ســانســورکننده عنوان

ـــده ـــدمی نظر به همه این با. اندش ـــت از هاییبخش در هاتجانسعدم برخی که رس  از حکایت علم، هايیادداش

ـــور ـــانس ـــت عالیخانی ادعاي مورد میزان از بیش که دارد هاییس  هاآن نام که افرادي«: گویدمی باره این در او. اس

 در است ممکن اینکه رغم به کند،نمی ایجاد تاریخ هايداده ثبت در تأثیري هاآن نام عالوه به و بودند زنده شدهبرده

 تاریخ در تأثیري افراد این نام. رفتمی گردش به هاآن با علم که افرادي نام مثالً آورد، پیش اختالالتی هاآن زندگی
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ـــد حذف هاآن نام که بودند هاخانم و افراد همین فقط. نیاوردم را هاآن نام هم من و ندارد ـــاید. ش  رفته هم روي ش

 هاآن حذف براي دلیلی که چرا نوشــتممی بود،شــده فوت که را کســی اســم آخر هايجلد در. نشــود هم صــفحهنیم

 چاپ تهران در اول جلد که هنگامی اما بینید،می گوناگون موارد مختلف هايجلد در خاطر همین به. نداشــت وجود

 زندان در و شد دستگیر 42 سال در که مشهوري فرد به شدمی مربوط که داشت حذفیات کامل نیم و صفحه یک شد

یاك دیگري و عرق یکی کرد، درخواســـت چیز دو علم از قت نیز علم که تر یار در را هاآن و کرد مواف  وي اخت

شت ضوع این با من. شد حذف تهران در موارد این. گذا شکلی مو صات این که پذیرفت باید اما ندارم، م شخ  فرد م

ـــتبوده ـــتر نهایت در اما. دارد وجود حذفیاتی جا دو دارم خاطر به که آنطور نیز دیگر هايجلد در. اس  مطالب بیش

  ».ماند باقی نخوردهدست

 

 

  عـالیخانی علینقی ویالي
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 حضور عمید برادران

شین هايمحله از یکی در ،1283 سال  شان، فقیرن سري کا سم به پ سن ا ضور ح سن،. آمد دنیا به عمیدح  همان در ح

 را مادرش که بود ساله 12 او. افتاد دوشش روي خانواده، مسئولیت و داد دست از را پدرش کودکی لایاو هايسال

ضی ست در تا کرد را شبختی، و پول وجويج سر. بیاید تهران به خو  تهران به 1300 سال اوایل که فقیري ساله 12 پ

 تاریخ در »عمیدحضور برادران« عنوان با که شد پسر دو صاحب بعد سال چند کرد،می فروشیدست بازار در و آمد

 .رسیدند شهرت به »بال کفش« ساخت با ایران اقتصاد

 دیگران براي کارکردن از نوجوانی، هايسال اولین همان از اما کرد،می کارگري تهران بازار در عمیدحضور، حسن

 همین با او. دهند امانی هايجنس او به که کرد پیدا را تاجرانی حسن،. باشد خودش آقاي خواستمی و بود ناراضی

 کرایه تهران بازار نزدیکی در کوچکی مغازه سال چند از پس زیاد، اندازپس با و کرد فروشیدست به شروع هاجنس

ـــایه. کرد ـــم به نامیخوش تاجر بازار، در او يهمس ـــادات جالل اس  جوراب کارخانه بعد دهه چند که بود تهرانیس

ستارالیت سن. انداخت راه به ایران در را ا شینی با ح ست ها،بازاري این با همن  براي معتبري اما کوچک، جایگاه توان

 ايخانه در و کرد ازدواج. بودداده نشان کاشانی جوان این به را خوشش روي زندگی،. بسازد تهران بازار در خودش

  .خرید خراسان خیابان در بزرگ ايخانه هم بعد سال 13. شد داربچه مولوي، خیابان در کوچک

 

  حضور عمید حسن
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ستان  را کارآفرینی هايمهارت که پدرساالري قصه. است ایرانی مدرن اقتصاد تاریخ افسانه عمیدحضور، برادران دا

ساالري حکایت. کرد مدرن صنعت مدیریت و مهارت به تبدیل را آن و آموخت بازار هايکوچهپس کوچه در  پدر

شد هم کنار در زن یک مادرانه قدرت با و کرد جمع یکدیگر کنار را فرزندانش هايمهارت که  هايحجره از. داد ر

 به سنت از ایرانی کارآفرینان از بسیاري که است راهی برق، و پرزرق پاساژهاي و مدرن هايفروشگاه تا گرفتهخاك

 ایرانی، کفش تولیدکنندگان دومین از مادر، دریغبی هايحمایت و او میراث و پدر زودهنگام مرگ. پیمودند مدرنیته

صاد روي که کارآفرینانی. دادند ادامه را راه هم با و کردند آغاز هم با ابتدا از که ساخت برادرانی صولیتک اقت  مح

ـــرمایه با و کردند تمرکز ـــعبه 200 حدود به کوچک، ايحجره و اندك ايس ـــر در ش ـــراس ـــور س ـــیدند کش  و رس

ــوالت ــانمحص ــور از خارج به را ش ــادر نیز کش ــور، برادر پنج میان. کردند ص ــترین عمیدحض  برادر دوش بر بار بیش

  .کرد ایفا برادرانش براي پدرساالرانه نقشی عمر، پایان تا که بودامیر تربزرگ

 

 پدرساالر: عمیدحضور حسن

ضور، خاندان بزرگ سن عمیدح ضور ح شان اهل ،)1281-1327( عمیدح ساله. بود کا ست از را پدرش که بود دو  د

 از برخی دلیل همین به. بود مواجه نیز شدیدي فقر با و بود ایران شهرهاي ترینناامن از یکی دوره این در کاشان. داد

سن. کردند منتقل پایتخت به را شانفعالیت شهر آن تجار  در که کرد متقاعد را مادرش سالگی، 12 در احتماالً نیز ح

ـــت ـــب تازه موقعیت وجويجس  برادر، دو اتفاق به او. بیایند تهران به و کند رها را محلی محدود روابط کار، و کس

سب براي سرمایه فقدان اقتصادي، فقر پدر، مرگ. آمد تهران به مادرش و خواهر صیل بدون کار، و ک  مهارت، و تح

ــتیابی براي را او راه ــیار موفقیت به دس ــوار بس ــن. کردمی دش ــتوانه هرگونه بدون حس ــادي يپش ــیلی، و اقتص  تحص

 تضمین را بقایش زیاد، سرمایه بدون توانستمی که بود کاري ترینممکن این. کرد آغاز را گرديدوره فروشندگی

ـــت به حداقلی درآمد و کند ـــت باالخره. بیاورد دس  و کند اجاره بازار اطراف خانه یک محدود، درآمد آن با توانس

ـــتکار. کردمی اقدام معاش تامین به گرديدوره هايفعالیت همین با طبیعتاً ـــحت و پش  در کرد کمک او به عمل، ص

ـــاله ده فرآیند ـــادي موقعیت بتواند س ـــد ارتقا را خود اقتص ـــاً. بخش ـــوص ـــبک مخص  و اندوخته معناي به زندگی، س

 فقر تله از جهش در او تمایزات از یکی توانست بود متداول بسیار هاکاشانی بین در که درآمد از بخشی کردنذخیره

 فرهنگی سنت یک مبادا، روز براي ذخیره و بهینه مصرف انداز،پس فرهنگ. سازد فراهم را سرمایه انباشت به گذار و

 پســر براي ايانگیزه خانه، صــحیح مدیریت با نیز مادرش. داشــت عمومی مقبولیت یزد تا اصــفهان کاشــان، از که بود
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 اما بود ناپذیربینیپیش گردي،دوره درآمد اینکه رغمبه. کند تالش درآمد تولید براي تا بودآورده وجود به جوانش

سان. شد واقع موثر آن فروش در کاال، نوع انتخاب ضعیت در کالن نو سب در او تالش و سعی و کاالها و  سود ک

 بازار در فروشــانعمده و فروشــانخرده و داشــت امروز مشــابه مراتبی ســلســله تهران، بازار نیز، زمان آن در. بود موثر

  .بود بازار مردان موفقیت کلید دو، این از یک هر در تجارت مدیریت چگونگی و کردندمی فعالیت

 و کوشش و تالش با کرد سعی تدریج به و خریداري زیرپله مغازه یک ،1300 سال در خود اندازهايپس اولین با او

شی سعه را خود فعالیت سختکو شد تو شت حجره نیز دیگري جوان اش،مغازه نزدیک در. بخ  سادات جالل حاج. دا

 مرد دو این و بود؛ مشغول گالش و کفش فروش به شد، کشور در نساجی عرصه برتر صنعتگران از بعدها که تهرانی

 سادات دختران از یکی با عمیدحضور، پسران از یکی هاشم، و کردند پیدا نیز خویشاوندي نسبت هم با بعدها، جوان،

 .کرد ازدواج تهرانی

سن حاج ست به تهران بازار در کوچکی جایگاه و اعتبار کار، سال چندین از پس ح شت طوالنی، تجربه. آورد د  انبا

 سال در اندازشپس با توانست و آوردفراهم بازار در فعالیتش گسترش براي را بیشتري زمینه اعتبار، داشتن و سرمایه

ــرمایه ،1304 ــال این در. کند خریداري الدولهحاجب تیمچه در ايمغازه و آورد فراهم ايس ــیاري هاس ــایل از بس  وس

شم به او مغازه در جدید خرازي شیخرده. خوردمی چ ضور، فرو  و چتر مثل جدید خرازي کاالهاي از برخی عمیدح

ـــال تا حجره، این. کردمی توزیع خارجی هايکفش ـــور، خانواده که بعد هايس ـــه در عمیدحض  هايفعالیت عرص

 خانواده نماد عنوان به داشــت، فروشــگاه و شــعبه تهران مناطق بهترین در و داشــت چشــمگیر رشــدي اقتصــادي،

ضور سن حاج. شد حفظ بازار در عمیدح  در کرد خریداري مولوي چهارراه نزدیک بازار انتهاي در را منزل اولین ح

صمیم مادر که بود زمان همان سرش، براي گرفت ت سر پ ضور خاندان پدر. کند انتخاب هم  با ،1305 سال در عمیدح

 آجرپزي یک صـــاحب احمد، رضـــا حاج دختر ربابه، نام به متوســـط ايخانواده از دور خویشـــاوندان از یکی دختر

شان، اولین. کرد ازدواج کوچک، صل آمد، دنیا به بعد سال یک امیر فرزند سر پنج ازدواج این حا  امیر، هاينام به پ

صور، شم، من سن ها سماعیل و مح  بهبود با سال 13 حدود از پس. رفت دنیا از کودکی در منیر، آنها دختر تنها. بود ا

 زندگی در بحران یک ،1314 سال در احتماالً مادر مرگ. خریدند خراسان خیابان در بزرگ ايخانه اقتصادي، وضع

ـــن حاج ـــردگی دچار را او مدتی و بود حس  به رو این از بود؛ ناپذیرتحمل برایش هامدت تا خانه. کرد ناتوانی و افس

 مادر این«: گفت فرزندانش و همســر به و آورد خانه به را مرحومش مادر قدیم دوســتان از یکی و بازگشــت کاشــان

ست من جدید شهدي پس، آن از و »ا سطه و شد دارعهده را خانه در مادر وظایف تمام خانم،م سران میان وا  پدر با پ

شان شت سال 11 تنها امیر، مثال طور به. بود سختگیر سه فهمید که دا شده ساخته او براي مدر ست،ن  و حمایت با ا
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 در اما داد، تشکیل پدر از مستقل تجارتی کاغذ، روي بر اگرچه و شد بازار راهی پدر همراه به خانم،مشهدي وساطت

  .بود پدر حمایت چتر زیر واقع

سن حاج صادي موقعیت بهبود با ح شکالت دلیل به سفر این و رفت حج سفر به ، 1319 سال حدود اش،اقت  جنگ م

ـــش حدود المللیبین نقل و حمل در اختالل و جهانی ـــفر این در. انجامید طول به ماه ش ـــد قلبی بیماري دچار س . ش

 ادامه 1325 سال تا معضل این و کرد درگیر شدید تورم یک در را کشور اقتصاد متفقین، توسط ایران اشغال هايسال

 بیماري احســاس گشــت،بازمی خانه به که شــبی تجاري، موفقیت آغاز و زندگی، راه نیمه در ، 1327 ســال در. یافت

 شب یک. بود بستري خانه در ماه هشت مدت به حسن حاج. بود دوساله زمان آن در اسماعیل، کوچکش پسر. کرد

 مدرسه خواست منصور، پسرش دومین از و کرد وصیت را آنها و کرد جمع خود دور به را فرزندانش زمستانی، سرد

شت سال 46 تنها مرگ، هنگام در او. ندید را بعد روز طلوع او،. برود برادرش کمک به بازار به و کند ترك را  و دا

 از پیش تا را اموال فروش و بودداده قرار خود وصــی را امیر بزرگش پســر. شــدســپرده خاك به قم در وصــیتش طبق

 از قبل تا بودنداده اجازه حســن حاج. بودکرده ممنوع برســد، قانونی ســن به فرزندش، ترینکوچک اســماعیل، آنکه

سیدن سرانش ر سیم را اموالش قانونی، سن به پ ساوي سهمی همچنین، او. کنند تق  براي فرزندانش از یک هر سهم م

شته ارث به همسرش  برعهده را عمیدحضور خاندان مدیریت عمر، پایان تا همسرش شد موجب امر همین و بود گذا

شته شددا شتن نگه دور موجب خانواده، در مادر نقش .با  میان خانوادگی محکم پیوندهاي حفظ و کینه از برادران دا

 فصــل و حل مشــکالت و اختالفات او، وســاطت با و کردمی جمع خود خانه در را خانواده جمعه، هر مادر. شــد آنها

  .نکرد ازدواج عمر پایان تا هرگز داشت، سال 32 تنها همسرش، مرگ زمان اگرچه او. شدمی

 

 حضور عمید منصور و امیر: تربزرگ برادران

سر امیر،  در ،1318 سال در ابتدایی، سوم سال گذراندن از پس. شد متولد تهران در 1307 سال در خانواده، بزرگ پ

ـــال یازده تنها که حالی ـــت، س ـــرار به را پدر داش ـــتغال با که کرد قانع اص  به ايعالقه. کند موافقت بازار در وي اش

 پدر نزد را کاري هايمهارت اولین و پرداخت پدرش کنار در آزاد کار به رو این از نداشـــت؛ رســـمی تحصـــیالت

 پس. کند اداره را او مغازه پدر بیماري ماه هشت مدت در توانست و شد آشنا بازار فضاي با هاسال طی او. فراگرفت

 کسهیچ حسن، حاج مرگ از پس. کرد کمک مغازه فعالیت توسعه به برادر، همراه به ساله 12 منصور پدر، مرگ از

 عوض در اما بودند، تجربهبی و جوان دو هر منصور و امیر. بماند یادگار به او از میراثی کردنمی تصور تهران بازار در
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ــی به ــختکوش ــهرت س ــتند ش ــامه و بودند بازار اهالی وثوق و اعتماد مورد و داش  کفش بازار نیاز درك براي تیز ايش

شتند سد دوران، همان در. دا شنهاد برادر دو به ثروتمند، تجار از حریري،زادهصادق ا ستمی او. داد همکاري پی  خوا

 توســط کار و بود حریري از ســرمایه تامین. نداشــتند تجارت به ايعالقه پســرانش و دهد توســعه را کارش و کســب

ضور برادران صله سود. شدمی انجام عمیدح سیم آنها بین نیز حا صور و امیر. شدمی تق سلواکی، به من  پایتخت چک

 در آنها واقعی گام اولین این. شدند آشنا نزدیک از کفش توزیع و واردات با و کردند سفر زمان، آن در جهان کفش

ــرمایه بازار ــید، هايکارخانه کفش تولیدات همچنین آنها. بود س ــایر و ملی کفش عنایت، مهندس مهش  واحدهاي س

 توجه، مهدي دختر کیان، با ســـالگی 17 در امیر. پرداختندمی کشـــور ســـطح در آن توزیع به و گرفتندمی را تولیدي

شت را خانواده پدر نقش برادرانش براي او. کرد ازدواج تهران بازاریان از یکی صور و ساله 20 امیر. دا  ساله، 12 من

سب به مغازه در صیل بخت آنان. دادند ادامه پدر کار و ک شور از خارج و داخل در تح شتند؛ را ک صت این اما ندا  فر

  .کردند فراهم ترکوچک برادر سه براي را
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 تصمیم و رساند پایان به را دبیرستان بود،شده متولد تهران در 1319 سال در که هاشم، سوم پسر ،1337 سال اوایل در

 با امیر. داشت وجود اختالف تربزرگ برادر دو بین زمینه، این در. کند سفر انگلستان به تحصیل يادامه براي گرفت

صور اما بود، مخالف ایده این سب ما، پدر«: بود معتقد من شان زادگاهش، که شد آغاز زمانی کارش و ک  ترك را کا

شد براي نیز ما. گفت شف عازم باید مان،تجارت ر ستبن این از خروج براي مادر» .شویم جدید دنیاي ک شنهاد ب  پی

 که نکشید طولی اما شدند، انگلستان عازم بعد اندکی دو آن. ببرد خود همراه نیز را محسن چهارم، برادر هاشم، داد،

سن شور به و شد دلتنگ مح شت ک سب وارد و بازگ سن. شد خانوادگی کار و ک صیل، فقدان دلیل به مح  تجربه، تح

. نکرد ایفا خانوادگی بنگاه در اهمیتی حائز نقش 57 سال تا بال خانواده شدن صنعتی پروسه کل در مهارت و توانایی

ضور برادران ،40 يدهه اوایل در صدد عمیدح  بخش در تنها خانواده زمان، آن تا. بود خود تجارت يشیوه تغییر در

شیعمده صلی کنندهتامین. کردمی فعالیت کفش فرو سیستازه شرکت زمان آن در ایران کفش ا  به »ملی کفش« تا

شم با تجاري، سفر یک در ایروانی،. بود ایروانی رحیم مدیریت صمیماتش از و بودکرده مالقات ها سترش براي ت  گ

 بخش از کشــور اقتصــاد رشــد براي حکومت، ها،ســال آن در. بودگفته ســخن هاشــم با آن کردن مکانیزه و کارخانه

 فهرستی و داد شرح را ایروانی هايبرنامه جزییات برادرانش، به طوالنی اينامه در هاشم. کردمی حمایت خصوصی

 صنعت، حوزه به ورود جهت کرد توصیه و فرستاد آنان براي را ایروانی توسط شده خریداري آالتماشین از بلندباال

 .کرداستفاده دولت سخاوتمندانه هايحمایت از باید

  

    حضور عمید امیر
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 بلّا کفش تولد

 سال در بال کفش. شد متولد بال کفش و کردند خریداري تهران حوالی در را وسیعی نسبتاً زمین عمیدحضور برادران

 با ریدا، و ایزابل اســـتپان، فرزندش، ســـه و پورروبن طومانیانس نوارت همســـرش، و مرادیانس نهاپت توســـط 1341

شده تولید مرحله وارد هنوز که را بال شرکت منصور و امیر بعد، ماه چند. رسید ثبت به ریال میلیون سه سرمایه  بود،ن

ضور که زمانی. کردند خریداري شت حدود شد، صنعتی فعالیت وارد عمیدح  درکفش هاایروانی فعالیت از سال ه

سیس از سال چندین و ملی شید کفش تا شتمی ستارهسه و مه صور که بود دوران همان در. گذ ضور من  که عمیدح

 ثبت 1342 سال آغاز از ماه یک تقریباً فاصله با را جم شرکت توزیع، نه است تولید در سودآوري یا رونق بود معتقد

ستیک کارخانجات و شرکت«. کرد ضور خانواده صنعتی شرکت اولین »جم سازيکفش و ال ست عمیدح  در بال. ا

 پیشبرد در بال گروه نقش عمیدحضور، برادران از یکی. نداشت تولید و آالتماشین و بود نام یک تنها هنوز زمان آن

 بود، ملی کفش و ایروانی دستان در که کفش تولید انحصار برابر در ما«: دهدمی شرح گونهاین را ایران مدرن صنعت

ستادیم سب رونق فکر به تنهانه و ای شتري حقوق به بودیم، خویش کار و ک شتیممی احترام نیز م  در مبارزه، این. گذا

 را هاتکنوکرات و بانکداران سیاستمداران، از ايگسترده يشبکه ایروانی چراکه بود، دشوار و سخت ايمبارزه ابتدا،

  ».کردمی مقاومت نوپایی رقیب هر مقابل در شدت به و بودکرده بدل خود حامیان به

 به و کرد ســفر ایران به لیســانس،فوق دوره رســاندن پایان به از پیش نامهپایان گذراندن بدون ،1343 ســال در هاشــم

ست صاد وزارت در و ماند ایران در تربزرگ برادر و مادر خوا شغول دارایی و اقت ستخدام، از پس او. شد کار به م  ا

 فعالیت یگانه محمد معاون عنوان به اقتصاد وزارت شرقی اروپاي و ایران روابط کارشناسی بخش در سال پنج مدت

ـــناس عنوان به او. کرد ـــادي فنی، هايهمکاري انعقاد و مذاکرات اکثر در میانی مدیر و کارش  با بازرگانی و اقتص

. داد رخ دوره همین در یگانه و عالیخانی با شرقی اروپاي به او سفر اولین. داشت مشارکت شوروي و شرقی اروپاي

 .گرفت صورت زمان همین در نیز رومانی توسط تبریز، تراکتورسازي کارخانه در گذاريسرمایه

 برادر تنها او. گرفت بسیار رونق اسماعیل برادرشان، ترینجوان بازگشت با ،1350 يدهه اوایل در بال، گروه تجارت

 .رساند پایان به را خود آکادمیک تحصیالت جدي، صورت به که بود عمیدحضور
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 پایان به تهران هايدبیرستان بهترین از یکی هدف دبیرستان در را خود تحصیالت بود، 1325 سال متولد که اسماعیل

 و لیســانس مدرك او. داشــت ریاضــیات در فراوانی اســتعداد و بود خودش دوره برتر نفر ســه جزو همواره و رســاند

سانسفوق شته در را خود لی صاد ر صاد دکتراي ،1351 سال در و گرفت اقت شگاه از را خود اقت  کالیفرنیا کلرمونت دان

 ،1351 سال در. کرد کار پول، المللیبین صندوق در نیز مدتی و نوشت نفت اقتصاد در را اشنامهپایان و کرد دریافت

 و هاشم. بازگشت ایران به نفتی مشاور عنوان به نفتی، مذاکرات تیم مسوول و دارایی وزیر آموزگار جمشید دعوت با

سماعیل  سال در هاشم. کردندمی فکري کمک بال، صنعتی گروه در خود برادران به دولتی، بخش در کار وجود با ا

ـــرار به ،1356 ـــت بال گروه به گرفت، کناره دولتی کار از برادرانش اص  تجارت رونق بر را خود حواس تمام و پیوس

 .داشت انقالب از پیش جم کارخانه خصوصاً و بال گروه فعالیت توسعه در موثري نقش او. کرد متمرکز خانوادگی
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 نصفه و نیمه یا سرپایی صورت به را ناهار روز سه یا دو ايهفته بود، زیاد کار که 50 يدهه در حضور،عمید برادران

ــتمی امیر بازار، در کار طوالنی تجربه اثر بر. رفتندمی کار دنبال و خوردندمی ــیاري توانس ــبات از بس  و خرید محاس

شت جیبی دفترچه یک وجود این با دهد، انجام شفاهی را فروش صادي مختلف هايفعالیت که دا  ثبت آن در را اقت

 خانواده، مادر. دادمی مطابقت خود دفترچه با را آنها دادند،می ارائه ماهانه گزارش مدیران، که هنگامی و کردمی

ــی همواره ــت برادران اتحاد حفظ در موثر نقش ــتفاده با او. داش ــیحت را فرزندانش اشخانوادگی تجربیات از اس  نص

 هر در و بودیافته چشــمگیر رشــدي بال، گروه که هنگامی. شــدمی دیگران با فرزندانش شــراکت از مانع و کردمی

ــعبه خیابان، ــت، وجود بال کفش از ايش ــدار فرزندانش به داش ــته کمی که داد هش  وجود با اما کنند، حرکت ترآهس

ـــدار ـــنعتی گروه او، هش ـــد بال ص  تولید نیز جوراب و کارتن چرم، کفش؛ بر عالوه ،50 يدهه يمیانه در و کرد رش

ـــبکه در خود کاالهاي فروش براي حتی و کردمی باطی، هايش ـــتفاده کامپیوتر از ،1352 ســـال حدود در ارت  اس

 .کردندمی

... و مردانه تنیس کفش دمپایی، ورزشی، پوتین، گالش، الستیکی، پالستیکی، هايکفش انواع بال، گروه محصوالت

 کفش تولید براي PVC مواد از سـال چند از پس. بود پالسـتیکی تخت کتانی آغاز، در بال، محصـوالت از یکی. بود

ستفاده شتند، پخش فروشگاه اول، سال شش در آنان. بود راحت و سبک چون کردند؛ا  1347 خرداد در اینکه تا ندا

  .رسید برداريبهره به بال کفش فروشگاه گلوبندك، چهارراه در بعدها و سرچشمه در

 را تولید از بخشی بال، شرکت. شدمی انجام گلوبندك چهارراه پاساژ در کفش توزیع از بخشی و اداري هايفعالیت

. کردمی پخش هاشهرستان و تهران بازار در خودش را آن از مقداري و فروختمی بنکدارها به انحصاري صورت به

 بنکداري قسمت همچنین آن از پس. یافت گسترش هاشهرستان و تهران سطح در هافروشگاه 1349 سال از تدریج به

ـــیعمده و ـــال در بال گروه. پرداختمی کفش توزیع به فروش ـــرکت دومین ،1357 س  کفش انواع تولید بزرگ ش

 به ها،شهرستان در فروشگاه 130 و تهران در فروشگاه 59. بود کشور سطح در فروش نمایندگی 189 داراي ماشینی،

ــتانی نواحی. پرداختندمی کفش توزیع ــیم منطقه نُه به اس ــده تقس ــگاه یک منطقه، هر در. بودش  که بود مرکزي فروش

صوالت شگاه بین را مح  شده طراحی زیر شکل سه به مدیریت و مالکیت. کردمی پخش خود زیرمجموعه هايفرو

 .بود
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شگاه -1 شگاه این: شرکتی هايفرو سنل و بود شرکت به متعلق ها،فرو سوب گروه کارمندان آن پر . شدندمی مح

شنده صد سه تا هافرو سانت در صد 65 که گرفتندمی پور سوول سهم مبلغ، این از در شگاه م صد 35 و فرو  سهم در

 .بودند شرکتی آنها تاي 115 ها،فروشگاه این مجموع از. بود فروشنده

 فروشگاه، مالکان. بودند شرکت کارمندان آن پرسنل ولی بودند، شخصی هافروشگاه این: درصدي هايفروشگاه -2

 .بودند شخصی فروشگاه شش ها،فروشگاه این میان از. کردندمی دریافت پورسانت درصد 9

 درصد 20 تا فروشنده و غیرشرکتی آن، پرسنل. بودند شخصی نیز هافروشگاه این: کاري العملحق هايفروشگاه -3

 .بودند کاري العملحق ها،فروشگاه این از تا 68. گرفتمی پورسانت

ـــترش با ید گس یاپاي، معامالت طریق از کیفیت، بهبود و تول یل در پا ندکی بخش ،50 يدهه اوا ـــوالت از ا  محص

 حاشــیه عربی کشــورهاي و افغانســتان شــوروي، شــرقی، اروپاي به بال شــرکت جمله از ماشــینی کفش هايکارخانه

 .شد صادر فارسخلیج

 

 بلّا صنعتی گروه

سات س ستیکی کفش انواع تولیدکننده بال، صنعتی و تولیدي شرکت شامل گروه، مو سیس( چرمی و پال  ،)1341 تا

ستیکی کفش انواع تولیدکننده جم، شرکت سیس( ال شید، پخش ،)1348 تا شگاه اداره جم سیس( هافرو  ،)1349 تا

 و ایران ،)1354 تاســیس( کفش انواع بال شــرکت ،)1351 تاســیس( چرمی کفش انواع تولیدکننده مهپوش، شــرکت

 این هايفعالیت دیگر از. بودند مدارشرکت ،)1353 تاسیس( سنتر دیتا مرکز ،)1350 تاسیس( گیالن جوراب فرانسه،

 آنان. بود) 1353 ســال در( داریوش بانک و ،)1356 تا 1353 هايســال در( زوك چرم کار،کارتن شــرکت خانواده،

 خصــوصــاً( جوراب و چرم پوتین، چکمه، کتانی، چرمی، کفش تولید و توزیع کامپیوتر، گذاري،ســرمایه يزمینه در

 موسسات، این. داد گسترش را فعالیتش سال، 15 طی بال گروه. داشتند مشارکت) 1355 تا 1352 هايسال فاصله در

 افزایش علت به آخر، سال پنج در هاشرکت فعالیت توجه قابل گسترش رسدمی نظر به. داشت پرسنل 2500 از بیش

 به. شد هابانک از برخی با ارتباط در گروه، هايشرکت از برخی آشیل پاشنه نکته همین. افتاد اتفاق نفتی درآمدهاي

 اوقات گاهی. داشــت قرار ملی، کفش از بعد فعالیت گســترش و کفش صــنعت در توانایی نظر از گروه رســدمی نظر

ــوالت برخی از بال گروه ــال در. کردمی تقلید ملی کفش محص ــلی، کاظمی، نظیر مذهبی تجار برخی ،1352 س  توس
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 انواع تهیه منظور به را کار کارتن يکارخانه قم، در عمیدحضــور خانواده و کاروراســماعیل علیزاده، دوســت،رفیق

 و عمیدحضــور اســماعیل و هاشــم ریاســت با شــرکت ســهامداران ،1355 تیر در. کردند تاســیس بندي،بســته کارتن

 ریال، میلیون 280 به را شــرکت ســرمایه افزایش ،)1357 تا 1352 هايســال در شــرکت مدیرعامل( کارور اســماعیل

شنهاد شته هايزیان تا کردند، پی شرفت امکان و جبران گذ صیل و آینده پی سط در. شود فراهم گردانتنخواه تح  اوا

 در سرمایه، افزایش این. بود کارکارتن شرکت سهام هزار 50 از سهم 42532 صاحب بال، صنعتی گروه ،50 يدهه

 صــوري افزایش اینکه بر مبنی کنند؛ شــکایت عمیدحضــور علیه شــرکت، ســابق ســهامداران شــد موجب 1366 ســال

 ادعا، این از بعد. اسـتبوده سـهامداران سـایر اجازه بدون و غیاب در ریال میلیون 500 به ریال میلیون 220 از سـرمایه

 دادگاه یک شعبه ،1373 سال در سال، هشت حدود از پس سرانجام. شد مسترد سهام صاحبان به سرمایه افزایش مبلغ

 صــاحبان اکثریت اجازه با ،1355 ســال در شــرکت ســرمایه افزایش شــاکیان، ادعاي برخالف که کرد حکم حقوقی،

 1354 سال در کار،کارتن شرکت .استنداده رخ شرکت سرمایه افزایش در تزویري و جعل و گرفته صورت سهام

 .بودند کار به مشغول آن در کارگر 180 و کارمند 18 مهندس، یک داشت، پرسنل 200 حدود

 

 بال کفش در رفاهی امور چگونگی

 پاداش او به تنخواه از مدیرعامل کرد،می تالش بیشــتر کســی اگر. بود بازار تجربه از اســتفاده با رفاهی هايســیاســت

 و نیازمند هايخانواده ازدواج براي. بخشیدمی را آن بازپرداخت یا داد،می نیازمند کارگر یک به وامی گاهی. دادمی

ـــتان در زغالخاکه و روغن و برنج مانند غذایی مواد عید ایام در یا آنها جهیزیه ـــدمی توزیع کارگران بین زمس . ش

ـــور، برادران ماري، ازدواج، همچون مواقعی در عمیدحض نه خرید یا بی نل، خا ـــ نه هاییحمایت پرس  آنان به پدرا

 از ،1352 سال اوایل از بال گروه شد موجب صنعتی، فعالیت توسعه و پرسنل ها،شرکت فعالیت گسترش. کردندمی

 اداره الگوي در تغییراتی به شروع آنها. کند کار به دعوت مدیریتی، سازماندهی براي دانشگاهی برجسته افراد برخی

 .نیاورد دست به موفقیتی ها،بدهی فشار و اندك فرصت دلیل به جدید مدیریت اما کردند، هاشرکت

سنل شتغال، اول سال چندین در تجاري، دفتر پر شده بیمه ا شی بیماري، موقع در رو این از بودند،ن  درمان هزینه از بخ

ــال چندین مدت به. پرداختمی را آنها ــافه براي تجاري، دفتر در س ــد؛نمی پرداخت پولی کار، اض  در همین براي ش

 ســال چند در. شــدند بیمه تجاري دفاتر کارکنان از زودتر کارخانه، پرســنل. کردمی کمک آنها به مشــکالت، مواقع

 از پس. شــدندمی جاجابه باربري هايکامیون با کارگران و نداشــت وجود آمد و رفت ســرویس کارگران، براي اول
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شهر مناطق کارگران براي کارخانه مدتی، سالم شت سرویس شهرري و ا  هايکارخانه ،1350 يدهه اوایل در. گذا

 تا رسدمی نظر به. کردمی کار شیفت سه در هایشفروشگاه گسترش و بازار توسعه تقاضا، افزایش دلیل به بال، کفش

ــال اواخر ــعه يایده ،1354 س ــت؛ وجود آنها در فعالیت توس ــعه براي دلیل همین به داش  متمرکز و هاکارخانه يتوس

ـــنعتی واحدهاي کلیه کردن ـــتند، قرار قم و گیالن تهران، اطراف در که ص  اطراف در زمین، هکتار 100 حدود داش

 .کردند خریداري ساوه

 بال صنعتی شرکتهاي فعالیت افول

 کالس و ابتدایی سوم حد در محسن و امیر تحصیالت. بود سنتی صورت به ،1350 سال اوایل تا بال، گروه مدیریت

شتم صیالت و ه صور تح  ویژگی همین. بودند مدرن صنعتی مدیریتی آموزش فاقد آنان. بود دیپلم حد در کریم و من

صور، و امیر به نزدیکی وجود با بال گروه کارکنان از تعدادي شد باعث  به اعتراض در مجموعه، در کار هاسال و من

ستمزد، پرداخت نظام صرار با دیگر بار و کنند رها را شرکت د ضور برادران ا  از تعدادي. برگردند سرکار بر عمیدح

ـــرکت ـــایی در. بودند بدهی پرداخت در ناتوان بال، گروه هايش  براي خانواده درون مختلف هايدیدگاه که فض

سیدند، وحدت به بدهی با مواجهه چگونگی شنهادهاي نر  فروش صنعتی، واحدهاي از برخی فروش مانند مختلفی پی

شگاه از تعدادي سیم و هافرو سیدند توافق به آرا، این سر بر اما. شد طرحم برادران بین واحدها سایر تق  سرانجام. نر

ــاله مدیریت ــبب انقالب، وقوع با همراه امر این. گرفت قرار ملی بانک مدیریت تحت واحدها تمام دوس ــد س  امیر ش

ـــمیم  تهران بازار در فقر و محرومیت با را خود کار که ايخانواده. بگیرد آمریکا کالیفرنیاي به فعالیت انتقال به تص

 به قریب از پس کنند، مدیریت را کفش توزیع ايزنجیره شرکت دومین بودندتوانسته فرزندانش و بودندکرده شروع

ستفاده دالیل به سال، 30  و 1356 سال در کارخانه انبار سوزيآتش صنعتی، فعالیت براي مدتکوتاه اعتبارات از ا

 دلیل به ،1356 سال اواسط از. شدند بدهی بازپرداخت در مشکل دچار جم، و بال کفش عرضه در مدتکوتاه ناتوانی

ـــار تحت کفش هايکارخانه از تعدادي نقدینگی کمبود ـــتند قرار فش  در برادران بین هاییتنش دوره، همین در. داش

ـــیص ينحوه مورد ـــده گزارش منابع تخص ـــتش  تاثیر هم دفتري کارکنان با رفتار نحوه در گاهی هاتنش این. اس

 .گرفتندمی قرار توهین یا شماتت مورد نیز آنان و گذاشتمی

شت سوم در بال، صنعتی گروه  بدهی همچنین هاشرکت کلیه براي تومانی میلیون 700 وام پرداخت در 1357 اردیبه

 توســـعه بانک و ملی بانک بزرگ، طلبکار دو شـــامل بانک هشـــت. شـــد ناتوان مالیات پرداخت و کارکنان ايبیمه

 مقامات. گرفت قرار هابانک مدیریت و نظارت تحت بال رو این از. بودند طلبکار ترکوچک بانک شــش و صــنعتی،
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 عضویت و امیرشاهی بیژن مدیرعاملی با عمید صنعتی امناي شرکت که کردند پیشنهاد صنعتی فعاالن و صنایع وزارت

 طبق زمان، همین در. کنند اقدام بدهی دوساله بازپرداخت براي تا شود تاسیس مدیره، هیات در عمیدحضور اسماعیل

ـــرکت، دارایی بانک، ارزیابی  زمان آن در گروه هايدارایی ارزش از متفاوتی روایت. بود آن بدهی از بیش کمی ش

ــت وجود ــتمهال با همزمان مذکور، هايبانک. داش ــاله اس ــرکت به امور گردش براي نقدینگی مقداري وام، دوس  ش

 فقدان و نقدینگی کمبود را وام بازپرداخت در خود ناتوانی عامل بال، شــرکت صــاحبان. دادند عمید صــنعتی امناي

 منصوب مدیر سوي از باید مالی اسناد امضاي هرگونه امنا، هیات تصمیم بر بنا. دانستندمی صنعتی درازمدت هايوام

 .شدمی تایید بانک،

ـــماعیل دکتر دوره، این در ـــور، اس  ایفا هابدهی حل براي بانک مدیریت با همکاري در توجهی قابل نقش عمیدحض

ـــت ناکام را هاتالش آن انقالب وقوع ماه، چند از پس اما کرد؛ ـــرکت ناتوانی مورد در. گذاش  بازپرداخت در ش

ـــتفاده ينحوه بر روایت یک. دارد وجود متفاوت روایت دو ها،بدهی  تاکید آن نقش و مدتکوتاه اعتبارات از اس

ــعیف روایت و کندمی ــمیم بر ض ــرمایه در امیر تص ــور از خارج در گذاريس  بدهی پرداخت در ناتوانی عامل را کش

 روي بر گذاريقیمت ســیاســت مردم، و کارگران به ســهام درصــد 49 واگذاري بر حکومت تصــمیم شــاید. داندمی

 اتخاذ در موثري نقش بعد، به 1354 ســال از اقتصــادي فعاالن از برخی دســتگیري در پهلوي حکومت اقدام و کاالها

 .باشدداشته اقتصادي فعاالن خروج

 میان در هاســوءتفاهم برخی بروز ســبب مســاله این. آمد پدید هاشــرکت برخی در ها،بانک کنترل از قبل مشــکالتی

 که حالی در زدند؛ را کشور از ارز دالريمیلیون چند خروج اتهام امیر به. شد امنا هیات گیريشکل از پیش برادران،

 غیرقانونی ارز، خروج هنوز ،1357 تابســتان تا زیرا بود؛گرفته صــورت زمانی چه در ارز خروج این نیســت مشــخص

سدمی نظر به. نبود سرش سه که محلی در امیر شود، فراگیر انقالب، اینکه از پیش ر شغول پ صیل م  منزلی بودند، تح

 را گروه ناکامی ملی، بانک کنترل از قبل بود؛ اقتصاد کردهتحصیل که اسماعیل. خرید فرزندانش و خود اقامت براي

ـــنتی مدیریت الگوي او نظر به. کردمی بینیپیش  ناکامی این دلیل مدت،کوتاه بانکی منابع بر حد از بیش تکیه و س

  .است
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ـــترده زیان با بعد، به 70 يدهه از گیالن، جوراب و زوك چرم جم، مهپوش، بال، تولیدي مجموعه  در ناتوانی و گس

 تعدادي و کارکارتن شرکت. گراییدند تعطیلی به تدریج به دولتی،شبه و دولتی مدیریت اثر بر و شدند مواجه رقابت

ـــرکت از ـــته زیان گرفتار اکنون هم، چرمی هايش باش ـــتند تعطیلی حال در یا ان  از توجهی قابل بخش هنوز و هس

 فضـــاي که زمانی در. پردازندمی دیگر هايکارگاه و هاکارخانه کفش فروش به و هســـتند فعال آن، هايفروشـــگاه

سی سا صادي ارکان همه بر انقالب از پس اح شت، اهمیتی توزیع و تولید در »برند« نام به مفهومی و بود غالب اقت  ندا

 در اشخانواده همراه به امیر شــد موجب انقالب، با حادثه این تقارن. یافت تغییر فخراالســالم شــرکت به بال گروه نام

ـــرانش، همراه به مرگ زمان تا امیر. کند مهاجرت آمریکا به 1357 ماهدي ـــنایع فرش، تجارت زمینه در پس  و آب ص

 فعالیت ســال 35 از پس عمیدحضــور امیر ســرانجام. رفتمی شــمار به آمریکا در ایرانی موفق فعاالن از داريلکمِ

 از پس بال، کفش تولیدي هايشــرکت. درگذشــت آمریکا در ســالگی 72 ســن در ،1379 مهرماه در صــنعتی تجاري

 عمومی موســســات به که آنهایی. شــدند مواجه گســترده هايزیان با دولتی، هايشــرکت اکثر همانند دولت، کنترل

ــدند، واگذار غیردولتی ــتند حدي تا ش ــرکت اما دهند، ادامه خود فعالیت به توانس ــت در که هاییش ــازمان دس  هايس

  .است فعال هم اکنونهم هافروشگاه به مربوط بازرگانی شرکت. شدند تعطیل گسترده، زیان علت به بودند، دولتی

 

 عمیدحضورها فعالیت انجام سر

ضور برادران سائل در عمیدح سی م شارکت معادن، و صنایع و بازرگانی اتاق صنفی فعالیت حتی و حزبی، و سیا  م

. شد مصادره 1358 سال در نیز حضور عمید برادران اموال ،دارانسرمایه و کارانمقاطعه فهرست در اما. نداشتند فعالی

 در داشت، مذهبی انقالبیون با که روابطی همه با کردنمی تصور ترخانی، حاجی همسرش پدر با رابطه دلیل به منصور

ـــال  المعاملهممنوع نمود،می ترتیره او براي ایران در زندگی. کنند جلوگیري اشکارخانه به وي ورود از ،1359 س

 زمانی ،1361 سال در که شد باعث تالش سال 30 دادن دست از اندوه و صنایع سازمان توسط کارخانه کنترل ،دبودن

 .کند فوت تهران در قلبی سکته اثر بر داشت، سال 46 تنها که

 از خارج به عمیدحضور هاشم. درگذشت ،1384 بهمن در اینکه تا ماند؛ ایران در انقالب از پس عمیدحضور محسن

 .دارد فعالیت کفش تجارت زمینه در فرانسه، جنوب در دخترانش با اکنونهم و رفت کشور
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ـــماعیل ـــور اس  بازار به را Nintendo که بود تاجري اولین وي. پرداخت آمریکا در تجاري فعالیت به عمیدحض

. کرد ایجاد آن تولید خط در تغییراتی و کرد خریداري را گروندیک شرکت آمریکایی شعبه بعدها او. آورد آمریکا

ــت به هاییموفقیت الکترونیکی، تجهیزات تجارت و تولید زمینه در وي ــور، کریم. آورد دس  فرزند دومین عمیدحض

ــال ده مدت به ،)1329 متولد( امیر ــمت در پدرش با س ــرکت قس ــید پخش ش . بود آن مدیرعامل و کردمی کار جمش

 پس و رفت کشور از خارج به انقالب از بعد. داشت همکاري گیالن جوراب شرکت مدیریت و تاسیس در همچنین

 کارخانه. داشـت فعالیت قزوین سـرنگ کیان کارخانه در همسـرش خانواده با همراه او. بازگشـت کشـور به مدتی از

 با رقابت در ناتوانی امر، این علت. شـــد تعطیل 1385 ســـال در و ورشـــکســـتگی دچار فعالیت، ســـال چندین از پس

 ارزان واردات. بود کارگران حقوق و ســپه بانک تومانی میلیارد 5/1 وام بازپرداخت در ناتوانی وارداتی، محصــوالت

صوالت نرفتن فروش به سوزن، و سرنگ انواع . شد سرنگ کیان شرکت ناکامی موجب نهایتاً انبارها شدن پر و مح

 .پیوست برادرانش به آمریکا در زندگی و کار ادامه براي 1385 سال اواخر در کریم

 دهه پنج طی خارجی و داخلی بازارهاي و شاه دولت هايکرشمه و ملی اقتصاد نشیب و فراز در عمیدحضور خاندان

 توان از تمایزات این از بخشی. کرد متمایز کارآفرین هزاران از را او که کند ایفا کفش صنعت در جایگاهی توانست

صل پدر فقدان در خاندان این خانوادگی اجماع و شتکار و اهتمام بر عالوه ها،سال این يهمه در که شد حا  وافی، پ

سازي و افزاییهم بر همواره شته تاکید خانوادگی هايپیکره توانمند ضه یک همچون و دا  ملزم را خود اجتماعی فری

 .دیدندمی آن رعایت به

 با که گشـتبازمی صـنعتی درسـت هايسـیاسـت به اقتصـادي بنگاه این هايموفقیت البته و تمایزات از دیگر بخشـی

 چنانآن مقطع این در واقعی خصوصی بخش و ملی صنایع از بخشی نتیجه در و شد اتخاذ مدبرانه و کارشناسانه تدابیر

شد سید شکوفایی به و کرد ر شت بر مروري. ماند باقی هاحافظه در ملی الگویی مثابه به دهه چندین براي که ر  سرنو

ــادي بنگاه یک ــال در اقتص ــت ملی واقعیت این گویاي خود 40 يدهه هايس ــت چگونه که اس ــیاس  کارآمد هايس

 است بدیهی. کند جهانی اقتصاد به ورود آماده داخلی اقتصاد بسته محدوده یک از را داخلی صنایع از بخشی توانست

ــیب و فراز این که ــادي يآموزه عنوان به ملی اذهان در تواندمی زمانی هانش ــی و اقتص ــیاس  دریابیم که گیرد جاي س

سط در چگونه سانه مداخله با پرش سکوي همین 50 يدهه اوا شنا  به مبدل او ناالیق مدیران از برخی و شاه غیرکار

 متخصص هزاران حضور و نفتی درآمدهاي محل از ملی هنگفت سرمایه و ثروت رغمبه که شد ملی اقتصاد در شیبی

  .یابد رهایی گسیختهلجام تورم و عمومی مطالبات سیالب آن از نتوانست کشور خارجی و داخلی
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  فرمانفرمائیان

  فرمانفرمانیان خاندان

ست فرمانفرماییان خاندان قدرتمند، و پرنفوذ هايخاندان از یکی شاه، گرفتن قدرت با هرچند که ا ضا سله ر سل  سر

سی قدرت مرکز از خاندان شته کنار سیا صه در همچنان اما شدگذا سی، عر صادي اجتماعی، سیا  ایران فرهنگی و اقت

 .بودند نفوذ صاحب و آشنا نامی

 دوران در ایران وزیرنخست و قاجار يشاهزاده( فرمانفرمائیان عبدالحسین شازده نام با بیشتر که فرمانفرما عبدالحسین

 دوران داشت، فعال و پرنفوذ حضوري ایران سیاست صحنه در سال پنجاه شد،می شناخته) قاجار احمدشاه سلطنت

صادر در کرد، درك را شاه پنج ضور دولتی مهم م شت، ح  کودتا دولت و بزرگ انقالب دو. بود تبعید در هاسال دا

ــاهزادگان از او. افتاد زندان به دولت همین در و کرد تجربه را ــدمی قجري ش ــاهد که باش  قاجاریه خاندان انقراض ش

 .داد دست از کودتا از پس قدرت هايکشاکش در نیز را الدولهنصرت فیروزمیرزا محبوبش، و ارشد پسر. بود

 

  شاه احمد دوران در ایران وزیر نخست فرمانفرمائیان عبدالحسین
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 پدرش. آمد دنیا به تهران در شــمســی هجري 1231 با برابر قمري هجري 1270 ســال در فرمانفرمائیان عبدالحســین

 از تنهانه او. بود شاهفتحعلی نوادگان از هُماخانم حاجیه مادرش و میرزا عباس شانزدهم پسر الدوله،نصرت میرزافیروز

صیالت صر که شاهزادگان سنتی تح سی یاتادب و زبان آموختن به منح  از بلکه بود شکار و تیراندازي و عربی و فار

ــتن نعمت ــرخانه معلم داش ــد برخوردار س ــی، ادبیات. ش ــتن در و فراگرفت خوبی به را دینی آداب و عربی فارس  نوش

 و شد فرستاده بود دایر تهران در که اتریشی نظام مدرسه به ابتدایی تحصیالت از پس. شد خود خاص سبک صاحب

 شد دارعهده را جنگی انتظامات و سربازان تعلیم مسئولیت هاآموزش همین پایه بر. گرفت یاد را فرانسه زبان آنجا در

 در. شد خدمت مشغول شاه ناصرالدین پسر و جنگ وزیر السلطنه،نائب میرزا،کامران زیرنظر نظام مدرسه اتمام از بعد

 .یافت دست کرمان افواج ریاست به سرهنگی درجه با قمري هجري 1299 سال

 روي با که لقبی گرفت، تعلق عبدالحسین به 1311 سال در و تربزرگ برادر به ابتدا فرمانفرما لقب پدر، مرگ از پس

 الدوله،عزت با ازدواج. شد بلندآوازه  فرمانفرمائیان خاندان خانوادگی نام القاب، شدن اعتباربی و رضاشاه آمدن کار

 از شاه مظفرالدین رسیدن سلطنت به از پیش. بخشید تقویت قدرت مرکز با را او پیوند ولیعهد، میرزا مظفرالدین دختر

 از ايدوره و شــد کرمان راهی والی عنوان به آذربایجان قشــون فرماندهی و ژاندارمري امنیه، ریاســت ســابقه با تبریز

ـــامان آن براي رفاه و امنیت ثبات، ـــرت .آورد ارمغان به س  فرزند ترینکوچک عبدالعلی و ترینبزرگ الدولهنص

 .بود فرمانفرما

 

  1315 فرمانفرمائیان، جبّاره عروسی شب در فرمانفرمائیان عبدالعلی و  چپ الدوله،سمتنصرت همراه به فرمانفرما
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ــازده حکومت فراوان هايبرکت از »کرمان تاریخ« کتاب در وزیريخان احمدعلی ــت در برکرمان ش  و روزمره زیس

 تأثیر بافیقالی کارخانه تأســیس و بافیقالی صــنعت به کمک با کرمان در شــازده. گویدمی مردم اقتصــادي هايبنیان

 امور مصدر بر کرمان در قمري هجري 1314 سال تا. گذاشت جا به سامان آن مردمان زندگی و اقتصاد در ماندگاري

 و شــد منصــوب تهران حکومت به صــدراعظم، الســلطان،امین اصــغرخانعلی میرزا دیدصــالح به ســال این در و بود

سلطانامین عزل از پس. ماند باقی او نظرتحت همچنان کرمان حکومت  میرزا صدارت زمان در و صدارت مقام از ال

 .شد منصوب جنگ وزارت سمت به قمري، هجري 1314 سال در الدوله، امین خانعلی

 رضـــا میرزا تلقی با فرمانفرما. گرفت قرار محاکمه میز پشـــت تهران در او حکومت دوران در کرمانی رضـــاي میرزا

 نوآوري یک عنوان به را ایران در دادگاهی در منصــفه هیأت حضــور تجربه اولین »ســیاســی متهم« عنوان به کرمانی

 هايچالش و هاتنش الدوله،امین کابینه در جنگ وزارت منصب در او هاينوآوري و هاقابلیت. کرد اجرایی سابقهکم

 عرصه او هايقابلیت و حضور با که آنان رو همین از و آورد ارمغان به سیاسی هايچهره دیگر و رقبا سوي از بسیاري

 فارس حکومت هرچند. شــد فارس راهی معزول و مغضــوب که کردند فراهم ايزمینه بودند،یافته تنگ خویش بر را

 .شد عراق راهی غیررسمی تبعیدي در و نپایید دیري هم

 

 خواه مشروطه شاهزاده ،عبدالحسین 

شاهان در گريوالی و الدولهعین صدارت يدوره بازگشت ایران به تبعید از عبدالحسین شازده که زمانی  را او کرمان

 گروه دو میان کرمان در که ايغائله ســـبب به خواهیمشـــروطه جریان اوج در. داد پیوند خواهیمشـــروطه جریان با

سري و شیخی سامان و غائله ختم مأموریت بود،شده ایجاد باال ضاع کردن ب  شناختی با که شد محول او به کرمان او

شت، کرمان مردمان و مناطق از که ستی با دا  سال یک از پس. بازگرداند منطقه به را آرامش گرفت پیش در که سیا

شت تهران به که شروطه از پس کابینه اولین در بازگ ستري وزارت م سئولیتی. شد دارعهده را دادگ  را زمینه باز که م

 بنیان ایران دادگستري در را اروپایی سبک به محاکمه يشیوه که بود کسی اولین او. کرد فراهم او هاينوآوري براي

ـــیري به و قوچان دختران فروش ماجراي از عمومی افکار زمان آن در. نهاد ـــقانلو زنان رفتن اس  و بود دارجریحه باش

ـــوایی این که مأمورانی محاکمه عدلیه وزارت مقام در فرمانفرما ـــت و کرد برگزار بودند،آورده بار به را رس  ریاس

سیار شهرت که ايمحاکمه. شد دارعهده خود را محکمه  نفوذ ایران، سیاست عرصه در پیش از نامدارتر او و یافت ب

 .داد گسترش را خود
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ـــله در ـــم میرزا کابینه در قانونگذاري دوم و اول دوره میان فاص ـــرالملک خانابوالقاس  جوادخان نیز و همدانی ناص

له، لدو عدا ـــ نه در و تهران فتح از پس س هدار کابی ـــپ کابنی س نه نیز و تن یه وزیر او دوم کابی  دوم دوره در. بود عدل

ـــن میرزا دوم و اول هايکابینه در قانونگذاري ـــتوفی خانحس ـــوم دوره در و جنگ وزارت فرمانفرما الممالکمس  س

 .شد دارعهده را داخله وزارت شاهمظفرالدین داماد الدوله،عین کابینه در قانونگذاري

 

 

 

 

  مصدق محمد  اشخواهرزاده همراه به فرمانفرما خان عبدالحسین میرزا
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 خود يکارنامه در بسیاري مناصب قاجار يسلسله عمر پایانی هايسال در و خود سیاسی عمر در غالمحسین شازده

ــفهان و آذربایجان حکومت از کرد؛ تجربه ــور وزارت تا جنگ وزارت و عدلیه وزارت از داخله، وزارت تا اص . کش

 بود روز ده و ماه دو مدت به 1295 ماه دي دوم در او الوزراییرئیس کوتاه يدوره او، ســیاســی يکارنامه اوج نقطه

صادف سوزخانمان جنگ این در ایران شدن گیردامن و جهانی جنگ گیرياوج با که  سعی ابتدا از که ایران. بود م

شت، را هاابرقدرت جنگ در طرفیبی در شار. بودگرفته قرار سختی میانه در دا ستان هايدولت ف سیه و انگل  براي رو

ضاي شور نظامی و مالی امور در مداخله حق آنها به که ايموافقتنامه ام ستعفا به را شازده داد،می را ک شت ا  او. وادا

 این با» .کند امضــا را ایران بردگی ســند که اســت قبیح میرزا عباس الســلطنهنایب ينوه از« گفت اســتعفایش درمورد

 کودتاچیان پاي زیر تهران 1299 اسفند سوم در که زمانی و رفت فارس به آن از پس و شد مستعجل او دولت استعفا

 و روشـنفکران سـیاسـی، رجال از بسـیاري سـیدضـیاء دسـتور به ،1299 کودتاي در .بود شـیراز در هنوز گرفت، قرار

ـــرش دو و فرمانفرما که افتادند زندان به نگارانروزنامه ـــرت پس ـــکر و الدولهنص ـــاالرلش . بودند بندیان میان در نیز س

 اولیدست روایت شازده دختر مهرماه،. بودصادرکرده نیز را فرمانفرما چون کسانی اموال يمصادره حکم سیدضیاء

 صحن در گشتیمبازمی اندرونی به کالس از که روز یک« دهد؛می دست به کودتا از پس فرمانفرما خانه وضعیت از

 که مرد ايعده و بود باز هشتی به نزدیک درِ. بود حکمفرما غیرعادي و شدید وآمدرفت بود، ايآشفته اوضاع حیاط

ـــتند را اندرون به آمدن اجازه گاههیچ ـــیدندمی بیرون جاآن از را هاقالی. بودند وآمدرفت حال در نداش  روي و کش

 .کردندمی پهن موجود هايقالی

 

  مصدق دکتر مادر السلطنه نجم تاج ملک خواهرش - فرمانفرمائیان غالمحسین
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ــفته محیط ــد چیره وجودم بر ترس و لرزانید مرا دل درهم و آش ــیاء... ش ــیدض  فرمانفرما،. بودکرده کودتا تهران در س

صرت بزرگمان برادران شکر، و الدولهن شت نظر در و بودافکنده زندان به را ایران رجال و اعیان ساالرل  و فرمانفرما دا

 در را فرمانفرما اموال و بنه خانه،صندوق که بودداده دستور سیدضیاء... کند مصادره را آنها دارایی و اعدام را ايعده

 هايفرش آوردن بیرون و او انبارهاي کردن باز ابتکار و بودداده ما مادران به کسی چه را خبر این. کنند ضبط اصفهان

ـــی چه از او قیمتذي ـــی بعدازظهر آن ولی. دانمنمی بود کس  روي و آوردند بیرون انبار از را او هايفرش از بعض

 تحت اصفهان در ما بود کار سر بر سیدضیاءالدین که هنگامی تا... کردند پهن هااتاق در السلطانظل منزل هايفرش

 ».بودیم نظر

 و قوام الوزراییرئیس با و شد حذف سیاست صحنه از کودتاچی سید زودي به و نپایید دیري فرمانفرما زندان يدوره

 که دوستی این. گشود را سردارسپه با دوستی راه و بازگشت سیاست عرصه به فرمانفرما سردارسپه، جنگ وزارت

 دو براي ملی شوراي مجلس نمایندگی سردارسپه دوستی بر عالوه بود، فرمانفرما هايزمین از بخشی پیشکش حاصل

  .داشت دنبال به را فیروز الدولهنصرت او، ارشد فرزند براي وزارت و شازده پسران از تن

 و امالك به رسیدگی به را خود اوقات بیشتر و گرفت کناره سیاست رسمی صحنه از 1299 کودتاي از پس فرمانفرما

 دســت از را خود نفوذ ســیاســی رجل از دیگر بســیاري براي نه و رضــاشــاه براي نه هرچند. گذراند فرزندانش تربیت

 گذاريتاج از پس اندکی رضاخان که بود رو همین از شاید. شدمی احساس او حضور ،سایه در همچنان و بودنداده

 .ندید ايچاره رضا و تسلیم غیر شازده و گذاشت فرمانفرماها مسکونی ملک روي دست ايبهانه پی

 

  خانواده اعضاي از جمعی و فرنانفرما شازده
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 ازجمله فرهنگی هايفعالیت براي را خود اموال از زیادي بخش راه این در و نداشت کم فرهنگی هايدغدغه شازده

 در براي راهی استبدادي هايحکومت زمانه در وقف هرچند. کرد وقف شیراز در دخترانه مدرسه نخستین تأسیس

 دست به فیروز الدولهنصرت مرگ با. استشدهمی تلقی درازدست حاکمان درازيدست از اموال داشتن نگاه امان

 .شد ترمنزوي و ترحالافسرده شازده رضاشاه، عامالن

 تا سه ساعت آذر اول پنجشنبه روز ترحیم مجلس نموده وفات آبان امسی چهارشنبه صبح فرمانفرمائیانعبدالحسین«

سجد در ظهراز بعد پنج  مجلس و" دفتر وزیر" گذر شاهپور خیابان در واقع مرحوم آن والده خانم شاهزاده حاجیه م

سفندیاري، حسن. شد منعقد مرحوم آن منزل تجریش ازظهر، بعد چهار تا دو ساعت از آذر دوم جمعه روز دیگري  ا

 آقایان مخصـــوصـــا فرمانفرمائیان محترم خانواده و مرحوم آن بازماندگان به تأســـف کمال با فرمانفرمائیان يخانواده

ـــین، محمدولی، ـــبار دکتر محمدحس ـــبت را فیروز مظفر آقاي و فرمانفرمائیان ص ـــیبت این به نس ـــلیت وارده مص  تس

ــت يدرباره 1318 آبان روز آخرین هايروزنامه در که بود متنی تنها کوچک کادر این ».گوییممی  از یکی درگذش

 او بزرگ داماد پدر که اســفندیاري حســن نام تقدم که متنی. شــد منتشــر ایران تاریخ از دهه پنج گذارتأثیر هايچهره

 فرمانفرما میرزاعبدالحسین خانواده. داشت را خط چهار همین انتشار براي وقت مجلس رئیس نفود اعمال از نشان بود

 بلکه بودندداده دسـت از را بزرگشـان امالك و هاباغ از بخشـی فقط نه و بودند پهلوي شـاه مغضـوب که بود هاسـال

 خانواده کمر و بودرســیده قتل به هولناکی طرز به تبعید در الدولهنصــرت یعنی خانواده این اعضــاي ترینمهم از یکی

 .بودشکسته را کهنسال میرزاي عبدالحسین

 

  روسی و انگلیسی افسران با فرمانفرمائیان عبدالحسین
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 سو دو از تبارش که ايشاهزاده است؛ سخت کاري هم و ساده کاري هم فرمانفرما میرزا عبدالحسین يدرباره نوشتن

سیدمی شاهفتحعلی به سی مردان ترینمهم از یکی تردیدبی او. ر شروطه دوران از ایران سیا سیدن سلطنت به تا م  ر

ست به ماه دو تنها چند هر که بانفوذ مردي. بود اول پهلوي سید وزیرينخ  و عدلیه چون مهمی هايوزارت بارها اما ر

 ساالر و فیروز الدولهنصرت یعنی او پسر دو و داشت دستبه را کرمانشاهان چون مهمی هايایالت حکومت و داخله

 تأثیرگذار ايچهره به را خانعبدالحســین آنچه همه این با. گرفتند قرار مهمی هايپســت در خانمحمدحســن لشــکر

 ریشــه داشــت معاصــر تاریخ حوادث در پرده پشــت هاينفوذ از که شــایعاتی که دولتی هايســمت از نه کرد تبدیل

 .بودگرفته

سنفد سوم کودتاي از بعد او  هاينسبت و گسترده ارتباطات خاطربه زیادي نفوذ اما نبود سمتی هیچ در تقریبا 1299 ا

 شد باعث که شایعاتی. زدمی دامن شایعات این به که داشت اشسیاسی هايوصلت و قاجار يخانواده با اشگسترده

صیت تا ستان« سریال در مظفر خان مرموز و مهم شخ شان بازي با حاتمی علی »هزارد  در را او انتظامی اهللاعزت درخ

 عبدالحســین پرده پشــت حضــور به حاتمی علی تأکید براي تردیدي اینکه با اســت این تاریخ واقعیت اما. بیاورد ذهن

شت، وجود بودافتاده اتفاق زمان آن در فیلم که 1318 هايسال حدود در میرزا ست در او نقش دا  سوم همان از سیا

سفند ستگیري با و شد ترکمرنگ و کمرنگ آمد کار روي پهلوي که 1299 ا صرت مرگ و د  میان از کامال الدولهن

 ترینخاکســتري از یکی فرمانفرما. کنندمی اشــاره آن به خاطراتشــان در نیز فرزندانش که اســت اينکته این. رفت

 .است ایران تاریخی هايشخصیت

  

  خواهرش و انگلیس کنسول ساکس مسیو اتفاق به فرمانفرمائیان عبدالحسین
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 کابینه در و بود عدلیه وزیر افخم وزیر مدتکوتاه کابینه در و شـــد نزدیک خواهانآزادي به مشـــروطه دوران در او 

ستبداد دوران در. کرد حفظ را سمت این هم اتابک شاه از صغیر ا ضار کرمان  آنجا اما. برود بختیاري ایل به تا شد اح

 با آنها ســـرکوب جاي به همین براي و شـــودمی ســـرنگون زوديبه برادرزنش حاکمیت که شـــد متوجه رســـید که

 حاکم هم ايدوره او. داشــت را داخله وزارت و عدلیه وزارت تهران فتح از بعد هايدولت در. شــد همراه مجاهدان

سفند تا دي از فرمانفرما. بود فارس شکیل ايکابینه 1294ا صله در که ايکابینه داد؛ ت  بود چهارم و سوم مجلس بین فا

 . بود ناپایدار کامال دولت و

 امیرکبیر دختر که الملوكتاج و شــاهمظفرالدین دختر الدولهعزت با ازدواج از قبل ســالگی ســی تا چند هر فرمانفرما

 دیگر بار ســالگی پنجاه در ســرانجام اما نکرد اختیار دیگري همســر ســال 20 تا نیز آن از بعد و بودنکرده ازدواج بود

شرافی هايخانواده ترینبزرگ از یکی و کرد ازدواج صل. آورد وجودبه را ا سر 24 مکرر هايازدواج این حا  12 و پ

 که فرزندانی شــدند؛ رســم و اســم صــاحب هنري و فرهنگی و ســیاســی هايزمینه در بیشــترشــان تقریبا که بود دختر

ــی ــانبخش ــی و فیروز نام ش  باغ در را بزرگ خانواده این او. کردند انتخاب فامیل عنوانبه را فرمانفرمائیان دیگر بخش

 .بودداده اسکان باغشاه نزدیکی در بزرگی

 

  کهنسالی در میرزا عبدالحسین  شازده
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 بزرگ قدرآن باغ این. بودند ساکن هاعمارت این در فرزندانش و زنان و داشت جداگانه هايعمارت که بزرگی باغ

سه که بود صی درمانگاه و مدر صا شت اخت  چهارراه نزدیکی تا سپه خیابان شمال محدوده که بزرگ باغ این البته. دا

صر شی گرفتدربرمی را امروزي ولیع ضوانیه بزرگ باغ و بود فرمانفرما هايزمین از بخ شت هم را تجریش در ر . دا

ــی تنها امروزه که باغی ــتیتو وقف کهآن از بخش ــتور انس ــت پاس ــتمانده باقی هس  هاییزمین نیز فرمانیه منطقه در. اس

 هاسال براي را فرمانفرما آنچه اما. خرید ایتالیا سفارت الدولهنصرت مرگ از بعد هاسال را آن باغ از بخشی که داشت

شیه در شتنگه تاریخ حا ضورش از جدا دا ست، در ح صرت از غیر. بودند فرزندانش سیا شکرساالر و الدولهن  که ل

ندان لهعزت فرز لدو ند ا یدبی بود ما دختر ترینبزرگ فیروز مریم ترد مانفر ـــمی بتول از دخترش و فر ـــر احش  همس

شاهی سر از طالق از بعد که بود کرمان شم پ سلطنهمحت سن یا ال سفندیاري ح شنا کیانورينورالدین با مجلس رئیس ا  آ

ست توده حزب به ازدواج از بعد و شد  با او. کرد خود آن از را سرخپوش شاهزاده لقب و رفت دبیرکلی مقام تا پیو

. کردند اقداماتی الدولهنصــرت خون انتقام براي بودکرده ازدواج هدایت صــادق خواهرزاده با که مظفر اشبرادرزاده

ــتاره ــومه از فرمانفرما دختر فرمانفرما س ــناخته دختران از دیگر یکی خانممعص ــدهش ــازمان بنیانگذار که بود او يش  س

 ریاســت مدتی خواند، پزشـــکی و رفت فرنگ به که ســـتاره تنی برادر فرمانفرمائیان صـــبار. بود اجتماعی مددکاران

 .داشت را انستیوپاستور

  

 هنگام قمري هجري 1323 در تصویر این اند ایستاده الدوله نصرت میرزا فیروز چپ سمت در و الدوله ناصر عبدالمجیدمیرزا او راست سمت ، نشسته فرمانفرما

  استشده برداشته کرمان در فرمانفرما حکومت آخرین
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شویق را پدر که بود فرمانفرمائیان صبار شی تا کرد ت شی و سپه خیابان باغ از بخ ستیتو وقف را تجریش باغ از بخ  انی

 او دیگر پسر عبدالعزیز. بود اوپک در ایران نمایندگان جزو زیادي مدت خانم بتول دیگر فرزند منوچهر. کند پاستور

ماران ترینمهم از یکی هه اواخر از ایران و تهران مع مان و بود انقالب از پیش تا 30 يد  چون مهمی هايســــاخت

 تفصـــیلی طرح او. دارد خود يکارنامه در را) آزادي( آریامهر نفري هزار100 ورزشـــگاه و تهران بورس ســـاختمان

 مرکزي بانک رئیس مدتی و اقتصاددان او، پسران از دیگر یکی نیز خداداد. بودکرده آماده گروئن پیتر با نیز را تهران

 ضعیف اموالش يمصادره با فرزندانش ينوشته به فرمانفرمائیان عبدالحسین درهرحال. بود بودجه و برنامه سازمان و

 رضـاشـاه. درگذشـت شـمیران رضـوانیه در سـالگی 87 در سـکته دو از بعد 1318 آبان سـی در نهایتا و شـد ناتوان و

 آگهی انتشــار اجازه اســفندیاري الســلطنهمحتشــم به تنها و کرد قدغن را درگذشــتش خبر انتشــار و مراســم برگزاري

 .کجاست دقیقا داندنمی کسی حاال که جایی سپردند؛ خاك به طوطی)(یا توتی باغ در را او. داد را کوتاهی

 

  میرزا عبدالحسین شاهزاده فرزندان

 ):امیرکبیر و الدولهعزت دختر( الملوكتاج و شاهمظفرالدین دختر الدولهعزت خانمشاهزاده از

 محمدجعفر فیروز، محمدحسین فرمانفرمائیان، محمدولی فرمانفرمائیان، عباس فرمانفرمائیان، الدولهنصرت میرزا فیروز

 میرزا الدیننظام میرزا،

 :کرمانشاهی احشمی بتول از

ماه فیروز، مریم یان، مهر مائ مانفر یان، منوچهر فر مائ مانفر بدالعزیز فر یان، ع مائ مانفر ـــر فر یان، ابوالبش مائ مانفر  لیال فر

 فرمانفرمائیان عبدالعلی فرمانفرمائیان، سیروس فرمانفرمائیان، هایده فرمانفرمائیان،

 :خانممعصومه فرزندان

ّار ب ـــَ ّاره فرمانفرمائیان، جباره فرمانفرمائیان، ص ت ـــَ  غفار فرمانفرمائیان، حمیرا فرمانفرمائیان، فاروق فرمانفرمائیان، س

 فرمانفرمائیان خورشید فرمانفرمائیان، الرشیدهارون فرمانفرمائیان، ثریا فرمانفرمانیان،
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 :خانمفاطمه فرزندان

 حافظ فرمانفرمائیان، علیداد فرمانفرمائیان، علینقی فرمانفرمائیان، کاوه فرمانفرمائیان، جمشــید فرمانفرمائیان، ســماءماه

 )1394 تیر 13-1303( فرمانفرمائیان

 :خانمهمدم فرزندان

 فرمانفرمائیان ورديتاري فرمانفرمائیان، وردياهللا فرمانفرمائیان، میرزا خداداد

 فرمانفرمائیان دادکریم: خانم الزمان اختر رزندف

 فرمانفرمائیان رودابه): دوم( خانمبتول فرزند

 

 فرمانفرمائیان عبدالعزیز

 او. آمد دنیا به خوزســتان در قاجار ســلطنت به وابســته و متمول ايخانواده در 1299 ســال در فرمانفرمائیان عبدالعزیز

 آمدمی شماربه میرزا عباس نوادگان از پدرش. بود کرمانشاهی احشمی خانم بتول و فرمانفرما میرزا عبدالحسین فرزند

 احشــمی ســادات به پدري جانب از خانمبتول مادرش و بودکردهحکمرانی ،مهم هايایالت والی عنوان به هاســال و

 از عبدالعزیز بر عالوه او. بردمی نســب دولتشــاه میرزا محمدعلی و دولتشــاهی خاندان به مادري طرف از و کرمانشــاه

 فرمانفرمائیان منوچهر ،)توده حزب زنان ســازمان مؤســس( فیروز مریم جمله از شــد، فرزند هشــت صــاحب فرمانفرما

 ).ایران در نفت خصوصی پاالیشگاه نخستین مؤسس( فرمانفرمائیان عبدالعلی و) نفت و خون کتاب نویسنده(

 و ایران در جدید مهندســی نظام گذارانبنیان از و تهران دانشــگاه اســتاد ایرانی، معاصــر معمار فرمانفرمائیان عبدالعزیز

 آوریل در و گذراند پاریس زیباي هنرهاي ملی عالی دانشسراي در را خود تحصیالت که بود آزادي ورزشگاه معمار

صیلفارغ 30 يدهه شت ایران به و شد التح  در سپس وي. کرد آغاز را طراحی کار خود پدر گاراژ در ابتدا او. بازگ

 آفتاندلیانتس، اوژن مهندس با همراه فروغی محسن نظر زیر تهران دانشگاه زیباي هنرهاي دانشکده هايآتلیه از یکی

 طراحی با کامل صورت به عمدتاً وي دفتر تولیدي آثار. شد مشغول تدریس و کار به غیایی حیدر و سیحون هوشنگ

 امور و قراردادها جاري روند در راهبردي نقش وي و رســـیدمی انجام به بودند کار به مشـــغول آنجا در که معمارانی

 در پهلوي عصــر نفوذذي هايشــخصــیت از وي خواهران و برادران پرشــمار جمع تمامی. داشــت عهدهبر را مدیریتی
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 محل از ایران دولت از شـــکایتی طی توانســـت کلینتون بیل جمهوري ریاســـت يدوره در فرمانفرمائیان. بودند ایران

 میلیون یک بر بالغ که ایران از خروجش با رابطه در خود خسارت کل متحده ایاالت در ایران شده بلوکه هايحساب

 . کند دریافت بود دالر

شیدي هجري 1392 خرداد 31 وي سپانیا در خود امالك در میالدي 2013 ژوئن 21 با برابر خور  سالگی 93 سن به ا

شت ستان در و درگذ ضورش سال 35 طی در وي از اثري هیچ. شدسپرده خاك به پاریس پارناس مون گور  در ح

 .استنشده ثبت ایران از خارج

 

 

  فرمانفرمائیان عبدالعزیز
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 فرمانفرمانیان عبدالعزیز معماري دفتر در شده طراحی مهم آثار

ستادیوم، سامان دوقلوي هايبرج کشاورزي، وزارت پیشین ساختمان  نفت، شرکت هايساختمان آزادي، ورزشی ا

 ســاختمان تهران، دانشــگاه اتمی رآکتور ســاختمان طرح تهران، دانشــگاه مســجد نیاوران، کاخ اختصــاصــی کتابخانه

 ایران، اعتبارات بانک ساختمان کار، وزارت ساختمان کانادا، مونترال، 67 اکسپو در ایران پاویون کشاورزي، وزارت

ــاختمان ــت س ــهر جامع طرح تهیه خمینی، امام جدید فرودگاه اولیه طرح مهرآباد، فرودگاه تلفن، و فتلگرا و پس  ش

شکده بورس، ساختمان پارك،ونک برجهاي سامان، دوقلوي هايبرج تهران، شکی، دان  کاخ آباد، سعد کاخ دامپز

  .تهران فرش موزه سیما، و صدا اداري ساختمان نیاوران،

  

  آزادي ورزشگاه
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  سامان قلوي دو هايبرج و  کشاورزي وزارت سابق ساختمان

  

 

  1967سال مونترال، شهر در 67 اکسپو نمایشگاه در ایران غرفه
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  تهران بورس ساختمان
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 پهلوي جور از فرمانفرماها بازماندگان روایت

سانه بانو  سفندیاري اف سین نوه و فیروز مریم دختر مادر، طرف از ا  فرزند پدري طرف از و فرمانفرمائیان میرزا عبدالح

 معاصر تاریخ نامدار هايچهره از بسیاري. است اسفندیاري السلطنهمحتشم حاجی نوه و اسفندیاري عباسقلی سرهنگ

 آنچه حال این با. هستند او نزدیک خویشان از.. . و فیروز مظفر الدوله،وثوق السلطنه،قوام مصدق، دکتر جمله از ایران

 آنچه. استنیامده او چشم به چندان ایشان، سیاستمداري و است خانوادگی هايداستان آورد،می خاطر به آنها از وي

 .اوست تبار نامداران درباره اسفندیاري افسانه با »جم جام« روزنامه شنود و گفت دارید، رو پیش

ساب خاطربه قاعدتا شما  خاطرات خود، تبار نامدار و شاخص هايچهره از پرآوازه، و پرقدمت يخانواده یک به انت

 مورد در قدري فرمانفرماســت،  میرزاعبدالحســین شــاهزاده شــما، خاندان يچهره ترینشــاخص طبیعتا. دارید زیادي

ــبک ــحبت ما براي او زندگی س ــاره نکته یک به هرچیز از قبل. کنید ص ــور هاخیلی کنم،می اش  من که کنندمی تص

ساب خاطربه سی زندگی بم و زیر تمام از خانواده، این به انت ست، طوراین که حالی در دارم، اطالع آنها سیا  چون نی

شتر ام،جوانی و نوجوانی روزگار در صیالتم و عالیق دنبال به بی سائل این و بودم تح شت چندانی اهمیت برایم م . ندا

ـــؤاالتی من از مورد این در و آیندمی دیگران یا جنابعالی مثل افرادي که االن  در چرا که خورممی غبطه کنند،می س

ـــایر و مادرم از موارد این ـــاي س ـــؤال را نکاتی خانواده، اعض ـــتان همان من، خاطرات حال هر به. نکردم س  و هاداس

 شــاهزاده نظرم به ســؤالتان، مورد در اما. بدهم پاســخ شــما به توانممی زبان همین به تنها و اســت خانوادگی اطالعات

ــاي هم دلیل همین به و بود موفقی و نفس به اعتماد با آدم خود، خانوادگی زندگی محدوده در فرمانفرما  زندگی فض

 کاش: گویممی جوابشــان در گرفت؟ زن قدراین فرمانفرما چرا پرســند،می من از هاخیلی. داشــت ثبات ما خانوادگی

 هم  خانواده و کردمی انتخاب او که آنان مثل کسانی هم زنان و باشد فرمانفرما مثل خانواده مرد اگر! گرفتمی بیشتر

 ...   شوند زیادتر و زیاد که بهتر چه داد، تشکیل او که ايخانواده مثل

 همســـر خرج ماند،می شـــاهزادگان براي که ايموروثی و بادآورده و زیاد پول معموال که هســـت هم تصـــوري اما 

 زنند،می را هاحرف این که کسانی اشتباه...  رودنمی شمار به چندانی هنر بنابراین شود،می فرزندآوري و اختیارکردن

ست این صور کها شتیم، مجللی زندگی ما کنندمی ت  حال عین در و محکم قوانین شاهزاده خانواده در که حالی در دا

ستی شت وجود در  زمینی تکه شدند،می نوجوان و آمدندمی دنیا به کههایشبچه از هرکدام به فرمانفرما شاهزاده. دا

 ولی بکن، خواهیمی که کاري هر آن با. دهممی تو به ارث عنوان به را زمین این مرگم از قبل: گفتمی و دادمی

ـــرمایه بدان ـــت همین زندگیت اولیه يس ـــت خاطرم کنی،می چه خرج را آن خودت که ببینی باید و اس  امدایی هس
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شت هم مرداد 28  تا که بود داده باغ یک شمیران در مادرم به یا. خواند درس و فروخت را ملکش نقی،علی  بعد. دا

ــت به را ملک این مادرم و بودند پیگرد تحت چون کردند،می فرار باید پدرم و مادر واقعه، این از ــی دس  که داد کس

 چون آمدند، بار ايخودســـاخته هايآدم هایمدایی و هاخاله مجموع در! کشـــید باال برایش هم او و دارد نگه برایش

ــیوه ــی به اعتماد با هايآدم نتیجتا و بود خوب پدربزرگم تربیتی هايش ــتند انتخاب قدرت که نفس  در هم لزوما و داش

 . آمدندمی بار نبودند، ورغوطه مکنت و ثروت

 گرفت، را قیمتی وسایل از بعضی و خانه و قصر نیست؟ طوراین. گرفت هم را فرمانفرما اموال از خیلی رضاشاه ظاهراً

  .نگرفت گفتم، برایتان که وساطتی دلیل به را بقیه اما

ـــرت تان،دایی رفتار ـــاخان با فیروز الدولهنص ـــت زیادي نقدهاي و بحث خور در هم رض  از هاییبخش در که اس

ــر نگاريتاریخ ــده، انجام ما معاص ــرت چرا: کهاین جمله از ش ــت اشخانوادگی تبار به الدولهنص  کمک به و کرد پش

ضاخان شت چنان دچار نهایت در و رفت ر شت از یکی ما، فیروز دایی شد؟ تلخی سرنو  خانم از فرمانفرما فرزند ه

 دلیل به الدولهنصــرت حال هر به. بود ترباهوش و قدرتمندتر هم و تربزرگ هم آنها، همه از ایشــان. بود الدولهعزت

 بودند نفر چند واقع در یعنی. رسید قدرت به او و کرد کمک او به داشت، رضاخان به کار آغاز در که گمانیخوش

 داور اکبرعلی دیگري و بود تیمورتاش عبدالحسین یکی. کردند پیدا بدي سرنوشت هم همه و کردند را کار این که

 خواهد پیدا جدیدي نسق و نظم مملکت کنند، کمک رضاخان به اگر کردندمی فکر اینها. بود من دایی هم آخري و

ضاخان منتها دادند، انجام را کار این هم هامدت تا. کرد صا و همه به بدگمانی خوي یک ر صو شت قاجارها مخ  و دا

 کند فکر که نداشت شعور هم قدرآن! خواهدگرفت را او جاي دارد، الدولهنصرت که هوشی لحاظ به کردمی تصور

 توانستمی. کند کمک او به بیاید و کند رها را خودش خاندان که ندارد دلیلی شود، شاه الدولهنصرت بود قرار اگر

 .آورد دست به را آن الحیللطایف به یا باشدداشته هم را شدن شاه شانس و شود مطرح شاهزاده یک عنوان به

ـــتن چون و چند از بعدها ـــرت کش  به گفتندمی که بود خانوادگی اطالعات همین کردید؟ پیدا اطالعی چه الدولهنص

 ! کرد اشخفه و گذاشت صورتش روي را متکا هانگهبان از یکی هنگام،شب و بودند کرده تبعیدش سمنان

 موضــوع این آیا. بود شــده محتاط و نشــینگوشــه الدولهنصــرت قتل از بعد  فرمانفرما شــاهزاده اندکرده نقل هاخیلی 

. نداشت که وکتاب حساب او کارهاي. بکشد بزند هم را هایشبچه يبقیه رضاشاه ترسیدمی چون بله، دارد؟ صحت

 اتفاق این! کرد نیســـت به ســـر و زد اموالشـــان، خاطر به هم را هاخیلی و کشـــت زد را نزدیکش دوســـتان از خیلی

 .  است روشن هم دلیلش. بدهد رخ هم فرمانفرما يخانواده براي توانستمی
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 موردش در مقدار یک شــما اســت خوب که هســت اينکته کنیم، عبور تاندایی و پدربزرگ بحث از کهاین از قبل 

 قاعدتا که حالی در کردند، کمک او به رضــاخان آمدن کار روي براي قاجار هايشــاهزاده از ايعده. دهید توضــیح

. شدنمی همراهی این براي خوبی دلیل خانوادگی، هاينارضایتی برخی و نداشت وجود کار این براي منطقی محملی

 از را قدرت که کردند درستی کار اینها شما نظر به! درآمد آنها خجالت از حسابی رضاخان، نهایتا هم مقابل درنقطه

ست، سختی سؤال بردند؟ بیرون قاجار ست خاطرم ا شه ه  شاه به رغبتی شاه احمد: شدمی گفته ما يخانواده در همی

 هاخیلی. گذاشــتند گردنش به اول، مشــروطه اتمام از بعد را مســؤولیت این واقع در و نداشــت قدرت گرفتن و شــدن

 همین! نیستم کاره این من: گفتمی زیادي موارد در هم خودش و بود نشده ساخته کار این براي اساساً او گویندمی

ـــاهزاده از خیلی رفتارها ـــور. انداختمی تردید به را هاش  مفید تواندمی حد چه تا قدرت، رأس در آدمی چنین حض

ــد ــی قبال در ما يخانواده حال هر به. باش ــانحمایت بعض ــاه از هایش ــاش ــتند، او با قبل از که روابطی یا رض  بهاي داش

  .داشت وجود ما يخانواده در کال رضاشاه از نفرت حالت و پرداختند سنگینی

 بیا گویدمی عمویم به رضـــاشـــاه روز یک. بودند ارتش در من عموي و پدر بگویم؛ ايخاطره بارهاین در نیســـت بد

 الملوكتاج خواهر و نداشت انتخاب حق دیگر اسفندیاري، علیحسین دکتر من عموي است طبیعی! شو من باجناق

 اما داشتم، دوستش خیلی من خود و بود زبانیبی و خوب بسیار زن الملوكعفت خانم. گرفت را الملوكعفت یعنی

 که طورهمان! دادندمی فحش او به دائم و درآوردند را پدرش رضـــاشـــاه، خاطر به امخانواده و عمویم حال عین در

شاره سیار زن کردم، ا سر دو. بود ساکتی و زیر به سر ب شت هم پ ست در کدامهیچ که دا ستند سیا سانه در و نی  و هار

ـــمی هم هاکتاب ـــید و بیژن. اندنکرده در اس ـــت بیژن دارند؛ نام فرش ـــحبت و زندمی تلفن گاهی و درکالیفرنیاس  ص

 ! کجاست نیست معلوم اصال که هم فرشید. کنیممی

ضی هم، مادرتان اول ازدواج مورد در سی شائبه هابع شم حاجی و فرمانفرما: اندگفته و کرده مطرح سیا سلطنهمحت  ال

 برایش اتفاقی و شــود ایجاد برایش مصــونیت مقدار یک که کنند ایجاد الدولهنصــرت براي بازتري فضــاي خواســتند

ست؟ طوراین. نیفتد صرت اوال! ابدا نه، ا شاره آنها به که تدابیري این تمام با را الدولهن  به اعتقادي من البته و کنیدمی ا

ها هایتا ندارم، آن ـــکل آن به و زدند ن ـــتند فجیع ش یا،. کش  هايبچه قیم ام،پدري پدربزرگ گفتم، طورکههمان ثان

ــان هم دلیل همینبه. بود فرمانفرما ــنهاد این خودش ــد انجام ازدواج این و کردند وبدل رد را پیش  همه چرا دانمنمی. ش

 .  بدهند ربط سیاست به را ماجرایی هر و کنند سازيداستان دارند دوست



428 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 معلوم خب  چرا؟. آوردیدنمی حســاب به درســت و منطقی چندان را ازدواج این ام،شــنیده شــما از که جایی تا ولی 

ست، شتند سن اختالف سال 25 چون ا ستمی که را کاري هر مادرم و دا سب و بدهد انجام خوا  بود، سنش با متنا

ــال 25 پدرم ــت بدیهی و بودداده انجام پیش س ــته اس ــبی چندان اینها تمایالت و هاخواس ــت هم با تناس  چنین و نداش

 .  شد هم طور همین نهایت در. بیاورد دوام خیلی نباید قاعدتا ازدواجی

ــما پدر حال هر به ولی  ــن آدم ش ــتمی کرد،می ازدواج مکرر که فرمانفرما مثل طبعا و بود ايدنیادیده و روش  توانس

ــرش ــیهیچ دارد؟ نگه را همس ــه فرمانفرما با را کس ــی آدم او چون نکنید، مقایس ــالگی 12 در پدرم البته. بود خاص  س

 و جنگیده هیتلر با رفته و زده جا فرانسوي سرباز یک عنوان به را خودش و بودکرده تحصیل فرانسه در و رفته فرنگ

 آدم ســـر بال هزار ســـن اختالف همه این همه این با بود، روشـــنی و فهمیده آدم. بود هیتلر زندان در هم ســـال چهار

 شوهر کهاین مگر بیاید، در کار از خوبی همسر تواندنمی وقتهیچ هست، آدم بچه جاي که کسی اساسا و آوردمی

 . آیدبرنمی همه از که باشدداشته خاصی سیاست

 که مادرم کرد، فوت فرمانفرما شــازده وقتی هســت یادم که جایی تا شــدند؟ جدا هم از موقع چه مادرتان و پدر نهایتاً

شت دیگر رفت، پدرش خانه به عزاداري براي شت هفت طبیعتا. برنگ شید طول هم سالی ه . کرد ازدواج مجددا تا ک

 نگاه در و شودمی زنان به هاخانواده از بعضی در طورهمین و بوددیده خودش که ظلمی به توجه با مدت این طول در

ـــت، محرومان به که آمیزيحمایت نگاه خاطر به ترکلی ـــتر و المنفعهعام هايانجمن در معموال داش  زنان نفع به بیش

. بودداده انجام را کارهایی آنجا بینواي زنان براي و بودرفته تهران کذایی قلعه آن به بارهم یک حتی. کردمی فعالیت

ــخنان در معموال ــما، س ــی ش  و پدر گراییچپ میراث این آیا. دارد وجود آمریکا ویژهبه و غرب به تعریض به گرایش

 و ضرب به پیدایش بدو از هاآمریکایی. ندارد چپگرایی و چپ به ربطی اید؟رسیده نتایج این به خودتان یا است مادر

ستعمار زور شی،وحق ا سیاري و اندبوده خود منافع دنبال ک شورها از ب ستی از را ک  بینیدمی هم اگر. اندکرده ساقط ه

 شاه به خواستندمی هرچه انقالب از قبل. کندمی ومقاومت ایستاده که است این خاطر به آورند،می فشار ایران به االن

 اینها برابر در فوري که بود احمقی و ترســـو آدم یک هم شـــاه. نداشـــتند مشـــکلی ایران، بابت از و کردندمی دیکته

 هنر معماري، جمله از ایران چیزهاي خیلی ببینید شما. بود اطوارش و ادا هم ایرانی کهن وسابقه هویت تبلیغ. دادوامی

 کشندمی صف ایرانی هايرستوران برابر در هاانگلیسی از خیلی لندن در االن. است نمونه دنیا در اش،آشپزي وحتی

 به ایران کهن تاریخ معرفی و ساله 2500 هايجشن بهانه به را ايعده که مرد این وقتآن! بخورند چلوکباب یک که

 مردم این جیب از هم آن تازه نداد آنها به ایرانی غذاي یک و. آوردمی غذا آنها براي فرانسه از مرتبا بود،آورده اینجا

قدم من. بینوا و فقیر یت معت مه رغمبه ما حاکم مت در دارد، که ایراداتی ه قاو کا، در م  درســــت را راه برابرآمری
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سترفته شت به که اوقات گاهی من.  ا شوب دلم واقعا بینم،می را شهدا قبرهاي این و روممی زهرابه  آیا. شودمی آ

  باشیم؟ پایبند اینها آرمان به ایمتوانسته ما واقعا

  

  فرمانفرمائیان خانوادي هاي یادگار

 فرمانفرما يهدیه پاستور انستیتو

ـــلوغی میان در ـــریعتی خیابان ابتداي تجریش، همهمه و ش ـــالهاي از بازمانده قدیمی و آجري دیواري ش ـــته س  گذش

 در البته تابلو. دارد قدیمی ســاختمان این بودن وقفی از نشــان دیوار گوشــه بر شــده نصــب تابلوي. کندمی خودنمایی

 و قدیمی ســاختمان این با قدیمی هايشــمیرانی اما اســتشــده گم تجریش ســازهاي و ســاخت و ازدحام و شــلوغی

 صــبار دکتر موقوفه »شــمیران پاســتور انســتیتو« ســاختمان. دارند آشــنایی مرکز این در شــده ارائه بهداشــتی خدمات

 به را درمانی خدمات که اســت بهداشــتی مراکز از یکی عنوان به نیز اکنون و فرمانفرماســت نوادگان از فرمانفرماییان

 از خود شناخت يدرباره تجریش هايزغالی درکوچه نجاري مغازه صاحب »تیموري علی«. دهدمی ارائه شهروندان

ـــت بريچوب مغازه محله این در پدرم« : گویدمی فرمانفرماییان يخانواده ـــطه به و داش  يخانواده با کارش واس

 دستی و بود هاشمیرانی میان در خوشنام و مؤمن زنی فرمانفرما، دختران از یکی خانم جباره. بودیم آشنا فرمانفرماییان

ستفاده براي که بود فرمانفرما امالك از و قدیمی باغ یک از بخشی ساختمان این. داشت خیر کار در  بهبود و عموم ا

 اما کردمی زندگی ساختمان همین در خانم جباره باغ، این وقف از قبل تا. شد وقف شمیران ساکنان بهداشت وضع

 امالك. کرد اهدا نیازمندان به و فروخت را اششخصی وسایل او شد، دایر محل این در انستیتو ساختمان آنکه از پس

 به آنها امالك از هم هازغالی کوچه هايمغازه برخی حتی بود؛ فرمانفرماییان تملک در شمیران و تجریش در زیادي

 ».رفتمی شمار

 گره تجریش پاســـتور انســـتیتو با او نام که اســـت کســـی همان فرمانفرما، عبدالحســـین فرزند فرمانفرماییان، صـــبار

 در تحصیل براي را آنها دلیل همین به. دادمی بسیاري اهمیت فرزندانش تحصیل به فرمانفرما غالمحسین. استخورده

ــگاههاي ــور از خارج روانه معتبر دانش ــبار. کردمی کش  دکتراي مدرك دریافت از پس که بود او فرزندان از یکی ص

 پیش وزارتخانه مدیرکلی سمت تا و شد کار به مشغول بهداري وزارت در و ایران راهی سوییس و فرانسه در پزشکی

صراهللا«. رفت ستان »حدادي ن ستیتو اندازيراه دا ستور ان  و داندمی مرتبط فرمانفرما فرزندان از یکی با را تجریش در پا
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شور به 1332 سال مرداد 28 کودتاي واقعه از بعد صبار دکتر«: گویدمی ستخدام به آنجا در و رفت ایتالیا ک  سازمان ا

ــت ــازمان. درآمد جهانی بهداش ــت س ــه براي او تالش دلیل به جهانی بهداش ــورهاي در ماالریا بیماري کنیریش  کش

 دولت. کرد معرفی و انتخاب جهان برتر شــناس ماالریا هشــت از یکی عنوانبه را او آســیا، شــرق جنوب و آفریقایی

ستی براي او از 1350 سال ایران ستیتو سرپر ستور ان  در عمر آخر تا فرمانفرماییان صبار دکتر. کرد دعوت ایران به پا

 .رفت دنیا از 1385 سال او. کرد ایران پاستور انستیتو وقف را تجریش در خود مسکونی ملک و ماند ایران

ـــین که ايدوره در«: گویدمی فرمانفرما امالك يدرباره حدادي  ـــاخان نام به مهتري بود تبریز والی عبدالحس  رض

 درصـدد و کرد طمع فرمانفرما اموال و امالك دیدن با شـد شـاه و آمد تهران به رضـاخان که بعدها. داشـت ماکسـیم

 آن به فرمانیه نام اکنون که داشــت قرار ايمحدوده در فرمانفرما هايباغ و امالك از بخشــی. درآمد او اموال غصــب

 سـفارت نام با اکنون که) فرمانیه( لواسـانی شـهید خیابان در اسـت باغی او باغهاي بزرگترین از یکی. شـودمی اطالق

ــناخته ایتالیا ــودمی ش ــت دولت تملک در اکنون مترمربعی هزار 30 باغ این. ش ــته در اما ایتالیاس  باغهاي از یکی گذش

  او اموال غصــب از پس. فروخت را باغ این بدهی دلیل به فرمانفرما که اســت نقل. رفتمی شــمار به فرمانفرما ییالقی

ــط ــاخان، توس ــفارت به تومان هزار دوازده حدود مبلغ به را باغ این فرمانفرما رض  محل که باغ این. فروخت  ایتالیا س

  ».دارد قرار آن در قدیمی عمارت چند و است ایرانی باغ یک از اينمونه بود فرمانفرما ییالقی اقامت

  

  فرمانفرما فرزندان سرنوشت

. شدند وکیل و وزیر برخی و تحصیل هنري و پزشکی هاي رشته در آنها از بسیاري. داشت بسیاري فرزندان فرمانفرما

  »ایران از دختري« کتاب. اســت ایران در اجتماعی مددکاري بنیانگذار »فرمانفرماییان ســتاره« نام به او دختران از یکی

. داشت ادامه فیروز الدوله نصرت فرمانفرما، بزرگ پسر رساندن قتل به زمان تا رضاخان دشمنی. اوست هاينوشته از

 در رضـوانیه باغ در 1318 سـال میرزا عبدالحسـین. کرد اهدا رضـاخان به را رویزرویزش خودرو ترسـش از فرمانفرما

  .شد سپرده خاك به) ع(عبدالعظیم حضرت  حرم نزدیکی در طوطی باغ در و کرد سکته تجریش محدوده
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 فرمانفرمائیان منوچهر

ــه در بود، تهران در) ش. ه( 1269 متولد منوچهر ــیالت انگلیس و فرانس ــته در و برد پایان به را خود عالی تحص  يرش

سی صیل نفت مهند سیوم با مذاکره هنگام و بود دارایی وزارت امتیازات و نفت اداره کل مدیر مدتی. کرد تح سر  کن

 عضویت و بازرسی هیئت عضو و پخش رییس نفت، بخش در. بود ایرانی هیئت برجسته اعضاي از 1332 سال از بعد

 کارشناسان از یکی وي. بود پرو و اکوادر ونزوئال، در ایران کبیر سفیر هم مدتی. بود وي مشاغل اهم از مدیره هیئت

 ونزوئال کشــور به انقالب از بعد اســت، ارزشــمندي و متعدد تالیفات داراي وي. شــدمی محســوب دنیا نفتی برجســته

  . شد پناهنده

  

 فرمانفرماییان حافظ

صیل ادامه براي. بود تهران در) ش. ه( 1306 متولد حافظ شته در و رفت آمریکا به تح  سال در. گرفت دکترا تاریخ ر

 به مجددا و شــد کار به مشــغول مترجم عنوان به بود کالیفرنیا دانشــگاه از ايشــعبه که اداري علوم موســســه در 1333

 زبان به او تالیفات از. شــد مشــغول تدریس به تهران دانشــگاه در و گرفت دکترا اداري علوم رشــته در و رفته آمریکا

ــی ــی و فارس ــتان در تاریخ تدریس روش" انگلیس ــفرنامه" "هادبس ــاهمظفرالدین مظفرنامه" "پیرزاده حاجی س  و "ش

  . بود "الدولهامین علیخانمیرزا سیاسی خاطرات"

  

 فرمانفرماییان خداداد

شگاه در. شد متولد تهران در) ش. ه( 1307 سال در خداداد ستانفورد" و "کلورادو" دان صاد دکتراي "ا  و گرفت اقت

 مرکزي بانک ریاست به چندي او. رسید برنامه سازمان ریاست به سپس و درآمد برنامه سازمان استخدام به ایران در

سید نیز . ایفاکرد محوري نقش ایران در ریزيبرنامه ساختار و مفهوم تحول و گیريشکل در فرمانفرماییان خداداد. ر

ــدي براي را او و مالقات آمریکا در را فرمانفرماییان ابتدا "ابتهاج" ــادي دفتر تص ــازمان اقتص  دعوت ایران به برنامه س

ستخدام. کرد ست همزمان برنامه سازمان در او ا شاورین گروه آمدن با ا صی ایدئولوژي و "هاروارد" م  آن از که خا

ـــایه ایران در ریزيبرنامه فرآیند بر زمان ـــت دو در فرمانفرماییان. افکند س ـــازمان در فرص  در. کرد خدمت برنامه س
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 مســئول ابتدا او. یافت ادامه "اصــفیاصــفی" عاملی مدیریت ابتداي تا و شــد آغاز "ابتهاج" دوران در که اول خدمت

صادي دفتر شاغل این در. شد برنامه و طرح معاون سپس و اقت شهبه دهیشکل در تنها نه او م  عمومی ساختار و اندی

 بود هاییتنش اندرکاردست و شاهد سوم برنامه تهیه مستقیم مسئول عنوان به بلکه داشت، نقش ایران در ریزيبرنامه

 رابطه بر ابتدا از که تنشی. گذاشتند تاثیر بعد هايسال در خارجی روابط نیز و داخلی هايسیاست گیريشکل در که

 نفوذ از منتج که هاییطرح نسبت را شاه دیده آمریکا جمهوررییس "کنديجان" و سو یک از "محمدرضاشاه" میان

 ســاله هشــت يدوره یک از پس فرمانفرماییان خداداد. کرد متاثر بودند برنامه ســازمان در "هاروارد مشــاوران گروه"

 سمت به چهارم برنامه اواسط در دیگربار بود، دور برنامه سازمان از ایران مرکزي بانک رییس و مقامقائم مقام در که

عاملی مان به مدیر مه ســــاز نا مه و برگشــــت بر نا مه آخرین که را پنجم بر نا  از پیش دوران در که بود عمرانی بر

ـــالمیانقالب ـــد، اجرا اس  علت به خود يگفته به پنجم يبرنامه آغاز در فرمانفرماییان. کرد تدوین و گذاريپایه ش

ــت "هویداامیرعباس" با که اختالفی ــازمان عاملی مدیریت از کرد پیدا وزیرنخس ــتعفا برنامه س  تا پس آن از و داد اس

  . داشت اشتغال خصوصی کار در ایران در انقالب زمان

  

 فرمانفرماییان صبار

 او. گرفت دکترا و داد انجام "ژنو" در بهداشت رشته در را خود تحصیالت و بود تهران در) ش. ه( 1289 متولد صبار

 ویتنام به ماالریا کنیریشه براي ملل سازمان طرف از وزارتش يدوره در. بود بهداري وزیر "مصدق دکتر" کابینه در

 مدتی. استبردهمی سر به انزوا در بیشتر و نداشته صدایی و پرسر زندگی برادرانش دیگر خالف بر وي. شدفرستاده

ست هم ستیتو" ریا ستور ان سري عمر طول تمام در وي. بود او با "پا  سالگی 91 سن در اکنون هم و نکرد انتخاب هم

  . کندمی زندگی تهران در

  

 

 فرمانفرماییان نقیعلی

 و ژنو از اقتصـــاد دکتراي. اســـت آمریکا يکرده تحصـــیل نیز میرزاعبدالحســـین فرزند) ش. ه( 1298 متولد علینقی

شگاه" از اداري علوم دکتراي شت "جنوبی کالیفرنیاي دان سه در مدتی و امورخارجه وزارت در چندي. دا س  علوم مو
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ـــتغال تدریس به اداري ـــت اش ـــازمان به بعد. داش  بود بانکی کوچک واحد یک که برنامه بانک به بعد و برنامه س

 وام صنعتی واحدهاي به توانستمی که بودکرده تبدیل معتبر بانک یک به و داده توسعه را بانک این او. شدگمارده

  . بدهد

 فرمانفرما عبدالعلی

 شــرکت عامل مدیر فرش، ســهامی شــرکت عامل مدیر) مريق جريه( 1341 متولد فرمانفرما دیگر پســر عبدالعلی

 و صــنایع اتاق ينماینده ایران، مدیریت مطالعات مرکز عامل هیئت و امنا هیئت عضــو و موســس پارس،نفت ســهامی

 از را جانش اسکی بازي در) ش. ه( 1315 سال در او. بود ایران در صنعتی ضمانت صندوق مدیره هیئت عضو معادن،

  .داد دست

  

 فرمانفرما دادعلی مهندس

 برنامه ســازمان پیمانکار پارس، المپ ســهامی شــرکت عامل مدیرهجري قمري،  1342 متولد فرمانفرما پســر دادعلی

 . بود

 فرمانفرما دادکریم

 .بود صنعتی و بازرگانی اتاق عامل مدیر معاون آمریکا، يکردهتحصیل) ق. ه( 1341 متولد دادکریم

 فرمانفرما کاوه

 ســهامی شــرکت مدیره هیئت عضــو معدن، صــنعت بانک مدیره هیئت عضــو قمري، هجري 1339 رجب متولد کاوه

 . بود برنامه سازمان پیمانکار و ایران المپ
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 فیروز مریم

ـــین دختر مریم ـــت فرمانفرما میرزاعبدالحس ـــال در او. اس ـــاه در) ش. ه( 1292 س  از مریم مادر. آمد دنیا به کرمانش

سنعلی سرتیپ" عقد به سالگی 16 در او. بود کُرد هايخاندان سفندیاريح سر"ا شم" پ سلطنهمحت  مجلس رییس "ال

 . بود سال 26 هاآن سنی فاصله. درآمد وقت

سر مریم پدر، مرگ از بعد  ضو "کیانوري مهندس" هم  باعث ازدواج این. شودمی ایران تودهحزب مرکزي کمیته ع

 فعالیت با "اسکندري میرزاسلیمان" مخالفت اگرچه. شود پرکار و فعال کمونیست یک به تبدیل فیروز مریم شود،می

ضویت مانع حزب در زنان ستن هم به با رو این از. شد او ع سران پیو ضاي هم  گیريشکل هايزمینه توده حزب اع

ـــکیالت ـــلیمان" مرگ از پس چندي و آمد فراهم 1321 ســـال در زنان تش  از یکی عنوان به گروه این "میرزا س

 ارگان "اســکندري زهرا" امتیازي صــاحب با "مابیداري" نشــریه و پرداخت فعالیت به تودهحزب جانبی هايســازمان

شکیالت این گیريشکل بدو از فیروز مریم. بود جمعیت این صلی گردانندگان از ت  1327 دوم کنگره در و بود آن ا

 هايکنگره و مجامع در زنان تشکیالت ينماینده عنوان به همواره و شد انتخاب مرکزي کمیته مشاور عضو عنوان به

 25 در. شــودمی متواري نیز خود و دســتگیر شــوهرش 1327 بهمن 15 قضــایاي با. داشــت حضــور حزبی و المللیبین

ـــاقه اعمال با دائم حبس به محکوم و محاکمه غیابا 1345 مرداد ـــودمی ش  به "کیانوري" فرار از بعد فیروز مریم. ش

 سال در و شده مرکزي کمیته اصلی عضو زنان، سازمان مسئولیت بر عالوه 1354 سال در. رودمی جاآن به شوروي،

  . درآمد سیاسی هیئت عضویت به که بود زنی نخستین 1360

  

    اسفندیاري السلطنه محتشم وحاجی فرمانفرما میرزا عبدالحسین نوه فیروز، مریم
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 فرمانفرماییان ابوالبشر

 در را دانشــگاهی تحصــیالت و گذراند تهران در را خود ابتدایی تحصــیالت. آمد دنیا به تهران در 1298 در ابوالبشــر

. گرفت پی را وکالت شـــغل بازگشـــت ایران به کهاین از بعد به پایان رســـاند، حقوق رشـــته در "کلمبیا" دانشـــگاه

 مســلط فرانســوي و انگلیســی هايزبان به که چرا کردند،می واگذار وي به را خود دعاوي غالبا خارجی هايشــرکت

شیار عنوان به 1337 سال در. بود ستادي مقام به بعد و شد پذیرفته تهران دانشگاه دان  سهامداران از عمدتا وي. رسید ا

 . درگذشت آمریکا در سالگی 79 در 1377سال در سرانجام. بود معروف هايشرکت

 

 فرمانفرماییان جباره

ـــرمایه و معروف زنان از فرمانفرما دختر جباره ـــو دار،س ـــر کودکان، و مادران حمایت بنگاه مدیره هیئت عض  همس

 نیز تهران دانشــگاه فنی يدانشــکده اســتاد ضــمن در او. بود نفت شــرکت يبرجســته عضــو "پرخیده عباس" مهندس

 .استهبود

 

 فیروز عبدالمجید

سین" برادرزاده و فرمانفرما "عبدالحمیدمیرزا" فرزند عبدالمجید ست "فرمانفرما میرزا عبدالح سته اولین جز او. ا  از د

 وارد مشــروطیت از بعد. نمود طی را "ســیرســن" نظامی يدانشــکده و شــد اعزام اروپا به که اســت ارتشــی محصــلین

ـــد قزاقخانه ـــرتیپ 1300 در و ش ـــویت به و س ـــوراي عض ـــوب نظامی عالی ش ـــد منص  برکناري از بعد 1311 در. ش

 به 1315 در. کردمی اداره را وزارتخانه آن مدتی و رســید وزارتخانه آن کفالت به "طرقوزارت" از "رضــاافشــار"

 سال آن در ژاندارمري انحالل از پس تا ماند باقی سمت آن در 1318 سال تا و رسید کشور کل ژاندارمري فرماندهی

ــت به ــی ریاس ــد برقرار ارتش دادرس ــهریور از بعد. ش ــت از پس 1320 ش ــال بیس ــرتیپی درجه در توقف س  درجه س

 این و رسید سناتوري به سنا مجلس تشکیل از پس 1328 در. بود هوایی نیروي فرمانده هم مدتی. گرفت سرلشکري

 آشنایی خارجی زبان چند به و کردهتحصیل افسري او. گذشت در 1327 سال در وي. نمود حفظ دوره دو را سمت

 فیروز سرلشکر. بودبرگزیده را بود پدرش لقب که "ناصرالدوله" لقب فامیل نام انتخاب از قبل فیروز سرلشکر. داشت

ـــال چند ـــیس براي اراك در را خود امالك کلیه مرگ، از قبل س ـــتانی تاس  چنینهم. نمود وقف کرمان در بیمارس
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سه هايزبان به کتاب جلد هزار شش از متجاوز که را خود بزرگ يکتابخانه سی و فران  کتابخانه به بود عربی و انگلی

 . بود نیز نادر خطی کتاب چند اهدایی کتب میان در. بخشید ملی شوراي مجلس

 

 فیروز مظفر

 . آمد دنیا به کرمانشاه در) ش. ه( 1284 سال در) مصدق دکتر خواهر( ترالملوكفد و الدولهنصرت ارشد فرزند مظفر

صیل براي سالگی شش از را او  ستادند انگلیس به تح صیل ادامه براي او. فر شگاه به تح صاد و رفته "کمبریج" دان  اقت

 به ابتدا و شد سیاست وارد خود دراز و طول آرزوهاي با 1320 شهریور سخت روزهاي همان در فیروز مظفر. خواند

ست پدر خونخواهی شتن از او. برخا شین هايمقاله نو  عمال متوجه را خود تیز حربه مقاالت این در و کرد شروع آت

شاند محاکمه میز به را شهربانی جنایتکاران شد، موفق نیز سرانجام. نمودمی شهربانی  مقدمات 1320 سال مهر از. بک

 وي زبردست وکیل "پوررضا اهللاحبیب" و نمود دعوا طرح خود طرف از فیروز مظفر. شد آغاز نظمیه عمال محاکمه

 با خواســـتمی او نبود، پهلوي از گیريانتقام تنها مظفرفیروز هدف. داد قرار تاثیر تحت را مردم آتشـــین، هاينطق با

 از بعد. دید تريمناســـب و قدرتمندتر گزینه را "قوام" بعدها اما. کند ســـاقط را پهلوي رژیم "ءســـیدضـــیا" کمک

. کرد انتخاب وزیرنخســت ســیاســی معاونت و تبلیغات ریاســت عنوان به را او 1324 بهمن در "قوام" وزیرينخســت

 راست دست او واقع در. شدبرگزیده شورا آن ریاست به بعد و اقتصاد شوراي عضویت به 1325 فروردین در مظفر

ــیده حدي به روزها این در مظفر قدرت. بود "قوام" دولت ــئون تمام در که بود رس ــور ش  مداخله ارتش جمله از کش

 "آرارزم سرلشگر" شخص این و دهد قرار ارتش ستاد راس در را خود دوستان از یکی برآمد درصددمظفر. داشت

 . بود "وريپیشه" و آذربایجان تجزیه طرفداران از خود هايسمت در فیروز مظفر. بود

 کهاین بر مشــروط کرد قبول قوام. نمود مظفر اخراج به مجبور را "قوام" و بود خشــمگین بســیار رفتارها این از شــاه 

. شد مسکو در ایران کبیر سفیر وي . کند واگذار او به باشد اروپایی کشورهاي از یکی در سفیري ندهمان مهمی پست

ـــوب تبلیغات و کار وزارت به را او عموي "فرمانفرما محمدولی" او جاي به دوم کابینه در "قوام"   مظفر. کرد منص

 پهلوي با مبارزه در فرانســـه "لوموند" روزنامه با و داشـــت اقامت فرانســـه در نیز مدتی و ســـوئد در مدتی این از بعد

  .درگذشت پاریس در سالگی 83 سن در 1368 سال در فیروز مظفر. کردمی همکاري
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 .پدر بزرگم بود ي: رضا شاه نگهبان در خانهدیگویم روزیف میمر

 ؛ياریاسفند یوسرهنگ عباسقل روزیف میفرزند مر ،ياریمحتشم السلطنه اسفند یفرمانفرما وحاج رزایم نیعبدالحس نوه

از خاطرات  یبزرگ ينهیگنج تواندیبودن، همه وهمه م روزیمظفر ف يوخواهرزاده يانوریک نینورالد يدخترخوانده

 يرا در زمره خیکه از آغاز، تار ين رواز آ ياریاما بانو افســـانه اســـفند اورد،یانســـان به ارمغان ب يبرارا  یاســـیســـ

ـــت. آنچه او دراخاطرات همت نگمارده نیا عیخود قرار نداده، چندان به تجم يهادغدغه ـــنود ب نیاس  انیگفت وش

شمه شت، تنها  ست که البته در جا یاز خاطرات واطالعات خانوادگ يادا شن ش،یخو يا ست. ام یدنیارجمند و  دیا

 .دیومقبول آ دیمف ران،یمعاصر ا خیعالقمندان به تار يکه برا برمیم

 ادیبه  یخاطرات روزیالدوله فشــما از نصــرت ایکه آ مینکته آغاز کن نیبهتر باشــد از ا دیعنوان ســؤال نخســت، شــا به

 !چیر،هیخ د؟یدار

 نداشتم شتریکه او را کشتند، من سه، چهار سال ب یسن؟ بله، چون وقت لیدل به

ـــلماً در خانواده یعنی. دیدار یقطعاً خاطرات خانوادگ اما ـــما درباره يمس ـــرت يش ـــخنان موثق روزیالدوله فنص  یس

من پنج ســال داشــتم که  گفتند؟یاو چه م يدرباره گرانی. مادر، پدربزرگ و ددیاشــده وآنها را به خاطر ســپردهگفته

 مادرم از پدرم جدا شد...

. به کردمیصـــحبت نم هازیچ نیاواخر بود و من با او، از ا نیدر ا شـــتری..؟ بله، البته بمادرکه تا آخر با شـــما بود. یول

س صالً به ذهنم نر شنتر، ا ش دیعبارت رو ستان نگونهیصحبت کنم و ا هازیچ نیا يو با مادرم درباره نمیبن ها را از او دا

. مادرم میگویم تانیام، را برا دهیخانواده شـــن ياعضـــا گرید ایباره از مادرم  نیاکه به هرحال در  یبپرســـم. اما نکات

صرت یلیخ شق مادرم بود. ان شت، او هم متقابال عا ست دا صرتهانیالدوله را دو شت تا برادر از (خانواده ن الدوله) ه

صرتشاهزاده خانم عزت سران فرمانفرما بودند. ن شتر بود. قدرتمندتر و باهو تر،بزرگشان الدوله از همهالدوله از هم

 یکه آدم توانائ کردیاست که رضاشاه را سرکار آورد، چون فکرم ییهاچهره نیتریاز اصل یکیکه او  دانندیهمه م

! ردیگیاو را م يو جا دیآیالدوله م: حاال که شاه شده، نصرتکندیاست. پس از چندسال، آن مردك احمق فکر م

خودش بگذارد.  ينداشـت مرا جا یشـاه بشـود، لزوم خواسـتیر مکه او خودش شـاهزاده اسـت و اگ کردیفکر نم

که بچه  یرضاخان از او تواناتر است. مادرم موقع کردیپادشاه بشود، چون درآغاز فکر م خواستیالدوله نمنصرت

ــ رزایبود، پدربزرگم(م ــبح که م نیعبدالحس ــتیفرمانفرما) هر روز ص ــرکار برود، مادرم را از خانه مادرش  خواس س
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 یعنی گشت،یسرکار، بعد مادرم با پرستارش برم رفتیوبعد م کردیونوازش م گذاشتیم شیزانو ي. روگرفتیم

الدوله را که رضــاشــاه نصــرت یها بعد، وقتســال نکهیگذشــت تا ا نیمادرم عادت داشــت. ا دنیفرمانفرما هرروز به د

شد،یم ستد که: بیفرمانفرما دنبال مادرم م ک که پدربزرگم لب  ندیبیو م رودیدارد! مادرم م اجیاحت پدرت به تو ایفر

 بود!شده وانهیخبر، د افتیاصال درآن لحظات از در» ام را کشتند!پسرپنجاه ساله«: زندیم ادیپله نشسته و فر

پدربزرگم در تهران بود که خبر  یالدوله را به ســمنان فرســتادند، ولبود؟ بله، نصــرت دهیخبر به او رســ نیســمنان ا از

بردند سمنان و در آنجا  یول کنند،یالدوله را آزاد منصرت کردی. پدربزرگم فکر مآورندیم شیمرگ پسرش را برا

 .خوردیالدوله به دردش مکرد، نصرت یبزرگ ماقتاش کردند! رضاشاه حدهانش گذاشتند و خفه يمتکا رو

آمدن رضـا شـاه  کاريبه رو ،یناراضـ ياز قاجارها ياه. عدمیبپرداز یوضـوع اصـلبه م نجایبهتر باشـد که در ا دیشـا

 کتاتورید کیرضـــا خان  تای: نهااًیبرد و ثان رونیکار اوالً: قدرت را از خاندان قاجار ب نیکه ا یکمک کردند، در حال

قاجار، چرا  يهادســته از شــاهزاده نیاز دودمان قاجار را به باد داد! به نظرشــما ا ییهااز کار درآمد که بخش یوحشــ

شاه را ب نیبود؟ به خاطر ا سیکار را کردند به خاطرارتباط با انگل نیا ستند؟یم تیکفایبود که احمد شما  لیتحل دان

 ست؟یچ

پادشاه  خواستیاو اصالً نم نکهیا ياحمد شاه بود، برا شیهااز علت یکیخبر ندارم، اما به نظرم  لشیاز همه دال من

شود سئول ب ستیقبول کند. م تیو م شه خوا  نی: من اگفتهیم يادیخودش را بکند. در موارد ز یو زندگ يابرود گو

 .اندازدیم دیرا هم به ترد هااهزادهش یاز جمله برخ هایلیرفتار، خ نیخب هم !ستمیکاره ن

بار معاهدات  ریحاضــر نشــد که کشــور را ز ،يهر حال احمدشــاه از رضــا خان که بهتر بود. دســت کم در موارد به

شاه جا یوقت یآور ببرد؟ قبول، ولو الزام نیسنگ ضا صرت يرفت، ر صرتاو آمد. ن الدوله و الدوله هم او را آورد. ن

 .مورتاشیداور و ت

الدوله چطور با داشت. نصرت انینما ینقش زین 1919قرارداد  بیالدوله بود. او در تصوو ثوق نهیدر کاب الدولهنصرت

 طیانگلستان وشرا يهست، به هرحال فشارها خیکار در تار نیا يآنها برا هاتیتوج کرد؟یم يهمکار یشخص نیچن

 بود. لیآنها دخ میکشور هم در تصم یکل

 بله. د؟یبود دهیالدوله را دشما وثوق
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اش ها و خانوادهبچه یول ست،ین ادمی يزیچخودش  تیها و شخص! از برخوردیآدم معمول کیبود؟  یجور آدم چه

من  یدائزن شیهااز نوه یکیخانواده پدر و مادر من ازدواج کردند.  يهااش، با بچهخانواده يها. بچهشـــناختمیرا م

 ـ شد.امپسر عمه ـمن يپدر يهاشیاز قوم و خو یکیاز آنها زن  یکیبود. 

خودتان  یو خانوادگ یلیرا در مناسبات فام یحالت نیوقت چن چیدارد. شما ه یمخدوش يچهره خیاو در تار شکیب

ـــاس نکرد ـــت و بق کیالدوله فقط نه، وثوق د؟یاحس ـــر داش معتبر آن  يهافرزندانش دختر بودند که با خانواده هیپس

داشــتند،  يتند يهازبان. البته ســتین ادمیخانواده  نیا یگوئاز بذله ریغ یبه خصــوصــ زیبودند. چدوران ازدواج کرده

ـــوخ یکیدرجه  يهاگوبذله یول . به قول معروف زبان کردندیرا بکنم که آنها م ییهایبودند. محال بود که من ش

و  نزنااعلم متخصص رانیالدوله بود. امن جهان، دختر دکتر اعلم بود و مادرش، دختر وثوق یدائآزاد بودند. مثالً زن

 د.بو رانیدر ا کیپزشک درجه 

ــلطنه چه موارد از ــاقوام د؟یافتی یاو را چگونه آدم د؟یرا به خاطر دار يبرادرش قوام الس ــلطنه همس مادربزرگم  هیالس

شود، مادربزرگم من و بق یکه جنگ جهان یبود، وقت کوچک را به خانه او  يهابچه هیشد و قرار بود تهران بمباران ب

 نداشتم. شتریاندازند! من در آن روزها، پنج شش سال بیخانه قوام بمب نم يرو کردیفکر م دیفرستاد. شا

 يکه تو ياهمه بچه نیبا ا دانستیبزرگ که نم نکیبود با ع يریپ يآقا د؟یآوریم ادیبه  یتیرا به چه خصوص قوام

ـــرش بر یچه خاک بودند،ختهیاش رخانه نیرزمیز ـــبات فامزدیبه س معموالً آنها را در قالب  افراد، نگونهیبا ا یلی! مناس

 شان. یاسیس يو رفتارها ماتینه تصم آوردیبه خاطر امثال ما م شانیوخانوادگ يفرد يرفتارها

که در اروپا بود  یالدوله بود و ظاهراً موقعوثوق نهیالدوله در کابگفت وگو، نصــرت نیا یبه موضــوع اصــل میبرگرد

 اءیضــ دیو ســ دیرســ رید یبه تهران برســاند، ول عیکرد خودش را ســر یقرار اســت رضــاخان کودتا بکند. ســع دیفهم

کرد  ریراه گ يبود که تو نیا دم،یکه من شن يزیچ ؟بشود ریوزالدوله نخستشد. ظاهراً قرار بود نصرت ریوزنخست

ساند. اما به هرحال همچنان و تامدت ست به موقع خودش را بر شرح آن د يها، با او همکارو نتوان  هاخیرتارکرد که 

از آنها  یکیشد که نصرت الدوله هم  نیکه بر او حق داشتند، ظن یبه همه کسان يااست. رضاشاه از دورهشدهنوشته

 .بود

صرت چرا شاه نزدفرمانفرما و ن ضا سواد نکهیشدند؟ با وجود ا کیالدوله، در اول کار به ر  ستین يمعلوم بود آدم با

شا يادیفکر و کار او اعتبار ز يبرا توانیوطبعا نم شد؟   دیدانی. مشدیم که از او یتیبه خاطر قدرتش وحما دیقائل 

شاه بعد از آن، تمام امالك پدربزرگم را  ضا شمت ابانی. خانه فرمانفرما در خگرفتکه ر شاه اول ح ضا الدوله بود. ر
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شمت يهاآنجا را گرفت. تمام خانه سپدرب یخانوادگ يهاالدوله، خانهح سکندر  رزا،یم نیزرگم بودند. محمدح پدر ا

 از آنجا بلند شود و آن را فروخت. دیها در آنجا خانه داشت. بعد از انقالب گفتند که باتا سال

صرت هایلیخ شما علت نزد هایکائی. البته با آمردانندیم یسیالدوله را انگلن  هایسیاو با انگل یکیهم در افتاد. به نظر 

 خواستیکاره نبود. اگر م نیفروش باشد. اصالً اوطن نکهیما بهترند، نه ا يبرا هایسیانگل کردیچه بود؟ البد فکر م

او بگذارد؟ بعد هم او را فرستادند سمنان و  ياحمدشاه را بردارد و رضاشاه را جا داشت یکار را بکند، چه لزوم نیا

 اش کردند.شب هم خفه کی

رغم آن شــناخت همه و به نیداشــتند. با ا گریکدیکه با یســوابق يرو شــناخت،ازیرضــاخان را م یببه خو فرمانفرما

ضاخان بود. آ انیحام يدرآغاز در زمره ه،یاول شتباه کرده ایر سبات خود ا سا قدرت  میبگو دیبود؟ بادر محا سا که ا

در خانه پدربزرگ من بود. بعد که به قدرت  يجلواست. رضاشاه درآغاز کارش، نگهبان  یبیو غر بیعج زیچ کی

ـــ ـــر آنها ا يو باال نیبود پائ ختهیها رپدربزرگم را از پنجره هیها و اثاثتمام رختخواب د،یرس ـــتادهیس و گفته بود:  س

اســت! رضــاشــاه بود که در همه جا منتشــر شــدههم عکس گرفته امییدا نیبا ماشــ یحت. »؟يفرمانفرما! حاال چطور«

ستست به امالك بچهخوایم شم ،من يکند و پدربزرگ مادر ياندازها هم د سلطنه، جلومحت و  ردیگیاو را م يال

هم  هیکم بود و بق یلیتر خبزرگ يها! چون تعداد بچهیکار را بکن نیا ياســـت و تو حق ندار ری: مال صـــغدیگویم

ـــن ند. مثالً دائ نیپائ نیدرس بدالعل یبود له یمن، ع خا ـــ يهاو  به و خورش چک د،یمن رودا ند. از من کو ـــت تر هس

 بود.کرده زیآنها هم دندان ت يوگرنه برا ردیرا بگ هانیالسلطنه نگذاشت رضاخان اموال امحتشم

را نگرفت،  اشهیبق یرا گرفت، ول هازیچ نیقصر و خانه و ا ست؟ین نطوریاز امالك فرمانفرما را گرفت،ا ياریبس یول

 کاخ بود. دانیمادربزرگ من در م يبود. خانهداده نیزم شیهابچه يچون فرمانفرما به همه

که پسرش را کشتند،  يابود که: فرمانفرما در دورهخود گفته یمیقد يهااز مصاحبه یکی) درروزیف میمادرتان(بانو مر

خب معلوم اسـت،  بود؟دهیخود ترسـ یمیدوره از خادم قد نیاو درا ای. آآمدیدر نم شیبود و صـداکار شـدهمحافظه

ـــیم ـــد! برا شیهابچه هیبق دیترس ـــت. پ ینگرانخودش که  يرا هم بکش ـــده رینداش ـــاه تش ـــاش و  مورتاشیبود. رض

ــرت ــت و به داور هم گفت: برو بمنص ــریالدوله را کش ــیکرد. خب م ی! او هم رفت و خودکش دفعه،  کیکه  دیترس

صم نیچن سائل، جزئ نی. البته اردیفرزندانش بگ يرا هم درباره یمیت ش اتیم شتباه  یلیدارد. واقعاً خ يادیز یو حوا ا

 چقدر ارزشمند بود. فهممیسئوال نکردم، االن م لیرا از مادر و فام هازین چیکردم که ا
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چاپ شد. او  هایها در مجله خواندندارم که بعد سیمجله چاپ پار کیبا  1329در سال  يااز مادر شما مصاحبه من

ــرا يدرباره یگفت وگو، نکات جالب نیدر ا ــال طیش ــاخان دارد... من س ــاحبه  نیها دنبال اپدرش در دوران رض مص

شته سم مجله گ سو ایام. ا سفر lefamfranceکرد گمانم  پرا چا نیکه ا يايروزنامه فران که به  يبود. مادرم در 

 بود.مصاحبه کرده هینشر نیبود با اتهرف سیپار

از همسر  یبود، ولصحبت کرده یپدرتان نسبتا منف يبود. دربارهزده یجالب اریبس یهائمصاحبه حرف نیدر ا مادرتان

 بود...کرده فیتعر یلیدومش خ

 يشتریخب شوهر دومش با او تناسب ب د؟یسال اختالف سن، درمورد شوهر اولش خوب بگو 25با  دیخواهیم خب

 داشت...

گفت  توانیم ایمادرتان از رضاخان کامالً مشخص است. آ قیمصاحبه، نفرت عم نیاست که در ا نیا یموضوع اصل

از کار  يگرید زیبعد چ یول دندیشــیاندیم يزیرضــاخان را خوردند؟ درآغاز چ بیکه خانواده فرمانفرما، در واقع فر

 میبگو تانینکته جالب برا کی. دانندیکه همه م تندپرداخ یگزاف يهم بها تشــانیحما نیا يســت. برادرآمد؟ معلوم ا

 با جناق من شو! ای: بدیگویمن م يروز رضاشاه به عمو کیعمو و پدر من در ارتش بودند. 

ـــ تان؟یعمو کدام ند یعلنیدکتر حس ـــف تاج ي. عموياریاس ته، خواهر  ـــ نداش خاب  که حق انت الملوك، من هم 

دوسـتش داشـتم.  یلیبود که حد نداشـت. من خ یزن مظلوم و خوب يآدم به قدر نی. اتفاقا اردیگیالملوك را معفت

 یلی. خدادیالملوك فحش معفت لیامو به خاطر رضاشاه، به ف رفتیپدرش را در آورد! راه م یمن هم حساب يعمو

 با من دوست بود. یلی. خسوختیم شیدلم برا

 من سرپرست اعزام دانشجو به خارج بود. ي. عموکایکه من رفتم آمر یزنده بود؟ تا وقت یک تا

 زد؟یم یزن عمو از رضاخان هم حرف نیا

سرم به کار خودم و زندگ 18_17 من س هازیچ نیبود. از ا میساله و   . گفتم که، االن به عقلمکردمیسئوال نم یاز ک

سدیم سیرا م هازیچ نیکه کاش ا ر سدمیپر صالً ک شاه بود،  ينبود. عمو خیدنبال تار ی. آن موقع ا شوهرخواهر  من 

ساهم عفت يبود. به قدر يعاد میبرا نیا شت. من خ يادهالملوك زن  شتم و موقع یلیبود که حد ندا ستش دا  یدو

شت که ه یلیهم که فوت کرد، خ سر هم دا شدم. دوتا پ س چیمتأثر  ستیکدام در سانه ستندین ا ها وکتاب ها، و در ر

 به هم نزدند.  یاسم
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 د؟یهست لیندارند. باالخره فام يبا رضا پهلو يارابطه چیه

ـــا پهلو نه، ـــت. حرف یکه مردك، آدم پرت يرض ها احمق نی. آن وقت اردیگیحال آدم را م زند،یکه م یهائاس

 او را شاه کنند! خواهندیم

شت د؟چقدریدار ادیچه به  روزیمظفرف از سر دائ د؟یبا او مراوده دا شتم. خانه ما در  یلیمن بود. خ یمظفر پ ستش دا دو

و نگه  کنندیرا آســـان خراب نم يزیمعموالً چ هایفروخت. زرتشـــت یزرتشـــت کیبود و پدرم آن را به  الیو ابانیخ

شه آنجا برادارندیم  راًی. خانه پدر من هم بود. اخکردیم ینجا زندگدر آ هاسالساخت و  ياخودش خانه ي. در گو

سال آن را بر يهادرب و داغونش کردند و تمام درخت دمیرفتم و د  بیو غر بیعج يهاو درآنجا، درخت دهیکهن

از آن استفاده  توانستندیبود و مردم م یبائیز اری. باغ بسشده یفردوس يفرهنگسرا در حال حاضر اند!کاشته يدیجد

ـــت خودمان آب و خاك و درخت و طب یکنند. ول ـــور را و عتیما به دس ـــاختمان شیکرده و به جا رانیکش  يهاس

 واقعاً غصه خوردم. دمید ی. وقتمیاساخته قوارهیب

و خوب و  یمیصم یلیرفتم. خ سیبه پار دنشید يسفر، مخصوصاً برا کیداشت؟ من  یتیچگونه شخص روزیمظفرف

 پرستار گرفته بود که مواظبش بودند. شیداشت و برا یمشکالت ذهن یدختر داشت که از بچگ کیبا محبت بود. 

 .دانمیزنده است؟ نم خانمش

ــم ن نیمن از ا د؟یادهیاو درآورد. آن را د ادنامهیبه عنوان  یکتاب روز،یخانم پس از مرگ مظفر ف نیا  امدیکتاب خوش

ــاهرخ چاپ کرد. اامدیو به نظرم خوب ن ــم خودش تمام کرد. همانطور  زیدوم مظفر بود، اما همه چ زن نی. ش را به اس

سیبه فکرم م دیکه گفتم، با ست کم  دیر سم، ول یزهائیچ کیکه د صالً اًیاوالً: کوچک بودم. ثان یرا از مادرم بپر : ا

ــته یبیوغر بیاو، مطالب عج یزندگ يدرباره ایاز قول مادرم  یعوالم نبودم. برخ نیدر ا ــنوش از آنها  ياریاند که بس

 صحت ندارد.

 است. الیخخوش یلیمسعود بهنود؟ بله،او که خ ازجمله

شما در  شودیم مگر ساهمه اطالعات به او داده نیدو مالقات، ا یکیمادر  شد منظورم قلم فر ست که در  ییهاییبا ا

ـــه زن نیا«کتاب  ـــ نیبروم لندن، اول یوقت کی. اگر دانمیاند ممادرتان انجام داده يدرباره» س بهنود  نمیکه بب یکس

 ؟یبافیکه به هم م ستیها چحرف نیاز او بپرسم ا خواهمیاست. م
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ما مغتنم اســت؟  يآن برا دنیشــن د،یباشــحکومتش داشــته يامدهایرضــاخان و پ يدرباره یاگر خاطره جالب انیپا در

بود و همه از فوت شــوهرم گذشــته يارفت. حدود دو هفته ایاز دن یشــدگدر اثر غرق 30 يشــوهرم در اواخر دهه

شوهرم و اقوام نزد ستان  ساعت نُه  کیدو ستخدم رفت و در را  شب،منزل ما بودند که حدود  درب منزل را زدند. م

آمد به من گفت و رفتم و  هیگفت که: به خانم بگو رضاشاه پشت در است! مرض -هیمرض -ها بازکرد و به پرستار بچه

. آمدم زندیبا رضاشاه مو نم یعنی! استستادهیرضاشاه آنجا ا يو کاله و پالتو افهیو ق کلینفر با همان ه کیکه  دمید

 یکردند. معلوم شد آدم رتیح دنشیهمه رفتند و از د خواهد؟یو چه م ستیک نیا دینیبب دیها گفتم: بروو به مهمان

ست که خودش را با لباس سته م هیشب ییهاا شاه آرا ضا سم ،یو هرجا که مجلس ختم کندیر ست م یمرا و  رودیه

 .کندیرا تلکه تسمه م یپول

هســـت.  ادمی اشافهی! هنوز قرفتیو م گذاشـــتندیم یپول کی. مردم هم کف دســـتش ینوع گدائ کی ؟یچ بابت

شهر هم با همان  گفتندیم نبود که  لیکه آن موقع موبا فیح .ردیگیو از مردم پول م رودیو کوپال راه م الیکه در 

  شد.می يدار. داستان بامزه و خندهردیآدم عکس بگ
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 یینوایمیقد دیعبدالحم

 رانیمختلف ا يبه شــهرها یشــغل يهاتیبود و به ســبب مأمور یدولت یانیم رانیاز مد »یینوا یمیقد دیعبدالحم« پدر

کرد. او که از جوانان وابسته به حزب توده  يسپر» دارالفنون«خود را در  رستانیدوران دب د،یاما عبدالحم کردیسفر م

ص کایبود به آمر شگاه  لیسفر کرد تا با تح س ایفرنیکال »یبرکل«در دان باز گردد.  رانیساختمان به ا یبا مدرك مهند

س یمیقد دیعبدالحم شرکت مهند شت،  س یساختمان مل یپس از بازگ برادران « شودیکرد که البته گفته م سیرا تأ

او  یانجو يهاسال شاتیاند. اما گرابوده میشرکت سه نیا سیدر تأس زین »یمیابراه یعل« و  »یبهبهان تیهدا«، »فاتح

ساخت عمارت يدئولوژیبه ا شد که بعدها از  مانند  ،یسلطنت يالهایو و يمعروف دربار يهاحزب توده مانع از آن ن

 کند. يکاخ شمس و کاخ نوشهر خوددار

س  اموال شارکت در پروژه  یساختمان مل یشرکت مهند بعد از انقالب  ،يبا خاندان پهلو یساختمان يهابه علت م

  مصادره شد.
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  هايالجورد يخانواده

و برادرش شروع شد.  يالجورد دمحمدیس يهاتیبا فعال یشمس1270از سال  هايخانواده الجورد یاسیس يتهایفعال

به  شتریب 1330 سالتا  ي. خاندان الجوردافتیادامه  زین یبه نسل دوم منتقل شده تا بعد از انقالب اسالم هاتیفعال نیا

عطف آغاز مساله نقطه نی. اافتندی شدنیاقتصاد را در صنعت يتوسعهمشغول بودند و بعد از آن  یبازرگان يهاتیفعال

 بودند. رانیمدرن در ا یبخش خصوص گذارانهیخانواده بود. آنها جزء پا نیا یصنعت يهاتیفعال

بود، به  اتیح دیدر ق محمدیدعلیســـ او که برادر بزرگتر یو تا زمان کردیم يشـــاگرد يمحمد در دکان بزاز دیســـ

 هاينســـل خاندان الجورد نیآمد و اول ایدر کاشـــان به دن دمحمدی. ســـپرداختیم زین یبازرگان يهمراه او به کارها

 يهاتیفعال نیاز اول لیبزرگ بود. فروش نخانم بهو مادرش ملقب  فروشلین رزاابوالقاسم،یپدرش م. شدیمحسوب م

ــنعت قال هیاول يعنوان مادهبه لیخاندان بود. در آن دوران ن نیا یبازرگان ــفهان م یبافیص ــتان به اص و  آمدیاز هندوس

شان م يهايرا به رنگرز هیماده اول نیا دمحمدیس شان م لهیتخم پ نیهمچن. فروختیکا شت به کا  رو د بردیرا از ر

 يهارشته شود. مردم کاشان پارچه یبافصنعتگران فرش هیاول يماده شمیتا کالف ابر کردیکشاورزان پخش م انیم

را  داتیتول نیا دمحمدیو ســـ دوختندیزده، جامه و قبا م آنها را رنگ بافتند؛یمخمل، کرباس و قدك م ،یشـــمیابر

ـــال فروختیم هاتهران به چوبدار اقدسنیو در حجره ام کردیم يردایخر ـــط  کی. حجره تهران هر دو س بار توس

سال  نکهیتا ا د؛یچرخیبرادر م کی س 1284در  س يماریبر اثر ب محمدیدعلیبردارش  شت و  ناچار به دمحمدیدرگذ

س ِصفر ریدر مس دمحمدیعازم کاشان شد و حجره تهران را به دوستش ابوالقاسم سپرد.  را آغاز  تشیفعال ،تجارت از 

ـــتاها یکیاو در  نیهمچنبود. کرده ـــان امالک ياز روس ـــت که آن را اجاره م یکاش  ایو در مقابل گندم  دادیداش

 یپســرانش باق يخود را برا يتجار راثیتالش کرد تا م يالجورد دمحمدی. ســکردیرا وصــول م گریمحصــوالت د

 درگذشت. یسالگ 82بگذارد. او سرانجام در 

 

 يتجارت در نسل دوم خاندان الجورد دیجد سبک

سل دوم خاندان الجورد يالجورد دمحمودیس و  گرفتیبغل م ریبود، ز هااطیخ ازیها را که مورد نبود. او قدك ين

سو ستراتژبردیم دارانیتک خرو به نزد تک دیمراکز خر يبه  سود ب يبرا اشي. ا بود که منتظر  نیا شتر،یفروش و 
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ــتر ــتر يمش ــراغ مش ــتهروش توا نیبرود. با ا ينماند و خود به س ــرعت  برابرنیبود حجم فروش را چند نس کند و بر س

 . دیفزایب هیگردش سرما

س ،چیمانند پدرش از ه بایکرد و تقر تیشروع به فعال شاهنیسلطنت ناصرالد يهامهیاز ن او  دمحمودیآغاز کرده بود. 

خود فراهم کند و در آن دوران با  يرا برا یباالخره توانســت محل کســب اشيتجار يهاتیبه واســطه فعال يالجورد

ـــ ـــان به دن يجوردبپردازد. محمود ال یبه تجارت و بازرگان نشینو يهاوهیش ـــ ایدر کاش  دمحمدیآمد و پدرش س

خواهر به نام زهرا  کیو  داحمدیو س نیدحسیبه نام س یبود. او دو برادر تن يخانم مرتضوو مادرش فاطمه يالجورد

 به سمت و بعد از انتخابات مشروطه اموزدیب يزیساله بود که روانه مکتب شد، اما نتوانست چشش دمحمودیداشت. س

 10مدارس آموخت. از  نیشــد. او خواندن و نوشــتن را در اراهی بود، شــده سیکه در کاشــان تاســ يدیمدارس جد

ــالگ ــغول بود و در در مغازه پدرش به کا یس ــالگ16ر مش ــ یس کوچک  اسیدر مق یبازرگان يهاتیاز فعال ياریبا بس

ش شت تا در  شد. او تالش دا شنا  سبک قد جادیرا ا یراتییخود تغ يتجار يوهیآ دگرگون  جیتدررا به تتجار یمیو 

 کند.

ضو یسالگ18در  يمحمود الجورد شد و ع  دایاول ادامه پ یحزب تا جنگ جهان نیدر ا تشیوارد حزب دموکرات 

شان در ب تیمعاف لیدلکرد. در آن دوران تجار به  يو محمود الجورد کردندیم يموارد با حکومت همکار شتریکار

محمود  هی. سرماکردیم دوفروشیزمان خر يروش خودش را داشت و به مقتضا یاز آن جمله بود. او در بازرگان زین

معامله را انجام  نیشتریاما در عوض ب شد،یم دشیعا يسود کمتر کهنیبود و با وجود ا انیدر جر شهیهم يالجورد

 .داشتینقره و سکه نگه م شترینداشت و ب ي. جالب است که او به اسکناس اعتماددادیم

و  کردیم دیاول خردســت يکنندهشــد. او از عرضــه ياندازراه يمحمود الجورد»  تجارت يبارور« 1296ســال  در

ـــتادیم گریبه محل د یاجناس را از محل و به  دیخریگاوزبان مدر تهران گل هاینمونه او بهار، از مازندران ي. برافرس

ــان م ــتادیکاش ــ نی. بنابرافرس ــ يالجورد دمحمودیس او گاوزبان را از آن خود کند. گل دیخر يعمده ازیامت تتوانس

سال  نیهمچن ست در  شور منتقل کند و به واردات کاال بپردازد. يتجار يهاتیفعال 1298توان  خود را به خارج از ک

بازار ارز را رصـــد مبه او به کردیدقت  ند. محمود  یخوبو برخالف انتظارش، توانســـت بخش واردات را  بچرخا

 ییبفرستد و در عوض کاالها ياول توانست پشم و پوست گوسفند، گاو و مار را به شورو يدر زمان پهلو يالجورد

به خودشــان گرفته و محمود  يانحصــار يبهاو جن يهاتیرا وارد کشــور کند. اغلب فعال تیون آهن، کاغذ و کبرچ

 .ردیدار را برعهده بگو سهام رهیمداتیشرکت حکم بازرس و عضو ه نیبود در چندتوانسته يالجورد
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ـــال  او ـــال  يگذارهیرا پا يالجورد هیریخ ادیبن 1341در س عنوان بازرگان او را به ،رانیا یاتاق بازرگان 1348و در س

او بعد از ترور پســرش  يخانواده يمصــادره شــد. اکثر اعضــا دمحمودیکرد. بعد از انقالب اموال ســ ینمونه معرف

ــ ــور رفتند، ول داحمدیس ــ یبه خارج از کش ــ رانیدر ا دمحمودیس ــال  يالجورد دمحمودیماند. باالخره س  1363در س

  رفت. ایاز دن کایآمر ياینیرجیو التیخارج شد و چند سال بعد در ا رانیسرطان از ا يماریخاطر ببه

  

 

 

  

  يمحمود الجورد دیس
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 هاينسل دوم الجورد از ياکبر الجورد

مانند  يبود. اکبر الجورد يخانم مرتضــوو بتول يالجورد دمحمدیدر کاشــان متولد شــد و فرزند ســ يالجورد اکبر

از برادرش در جلسات  تیحما يمشغول بود. او برا يو اقتصاد یبازرگان يهاتیبه فعال يبرادر خود محمود الجورد

بازرگان تاق  ـــرکت م یا تاق  کرد،یش عد از خروج محمود از ا ما ب عال یبازرگانا ـــنف يهاتینقش او در ف اتاق  یص

  شد. رانیا ینساج يکایسند سیتهران و رئ یدر اتاق بازرگان يتر و عضو موثرپررنگ

سال در آمر ياکبر الجورد  شت و فعال کایچند  سامان م يتجار يهاتیو ژاپن اقامت دا سرو . او در دادیخانواده را 

س ساج يکارخانه سیتا ضور هايالجورد ین سال  فعال يح شت و از  شان،  يهاکارخانه تیریمد 1350دا مخمل کا

شان و پل شان را بر عهده گرفت.  لیاکریراوند کا ص ،ياز اقدامات اکبر الجورد گرید یکیکا به  یلیدادن بورس تح

شجو ساج انیدان شت که چرا ا نیا شهیبود. او هم ین شگاه برا کی يتنها دارا رانیسوال را دا ساج يدان  یآموزش ن

شور م نیکه ا یدر حال ست؟ا ستیک شرق يهمچون ژاپن بازارها توان ساجصن نهیرا در زم یجنوب  سخ یعت ن  ریت

 دیو مواد خام را از مشکالت بزرگ تول یانسان يرویمانده و استفاده نادرست از نعقب تیریمد يکند! اکبر الجورد

ستیم رانیا ستاندارد کاال را از د نی. همچندان شکالت  گریعدم ا نرفت  رانی. او بعد از انقالب از اشمردیبرم دیتولم

ها و مونتاژ بودن کارخانه میبه رژ یدر جهت انکار وابستگ زیآمچند نامه اعتراض ها،يمصادره اموال الجورد یو در پ

 اریاو بس یاسیس التیتالش کرد. تما اریخاندان خود بس يهاییبازگرداندن اموال و دارا يبرا ينوشت. اکبر الجورد

و معادن  عیصــنا یتاق بازرگانو ا یبه شــرکت در جلســات اتاق بازرگان اســتیکم و تنها اقدامات و ارتباطاتش در ســ

ستان  ي. اکبر الجوردکردیشرکت م یعنوان فعال صنفمراسم به شتری. او در بشدیختم م رانیا در  1359تا اواخر تاب

  ادامه داد. خود ياقتصاد يهاتیبه فعال کایآمر وستونرفت و در ب کایپس از آن به آمر کرد یزندگ رانیا

  

    بهشهر یگروه صنعت گذارانانیاز بن ياکبر الجورد
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 به تجارت داشت ياژهیعالقه و ياحمد الجورد

ستان احمد شغول به کار بود و در نوجوانتاب صرار پدرش به تجارت یها در تجارتخانه پدرش م سراخانهبه ا  ياش در 

 داحمدیبود. ســ يو از نســل ســوم خاندان الجورد يالجورد دمحمودیفرزند ســ نی. او اولرفتیبازار تهران م یمالعل

 تهران متولد شد. اردر محله چهارسوق کوچک، واقع در باز 1299در سال  يالجورد

 ادهیآموخته بودند، در حجره پدر پ یبازرگان رســتانیرا که در دب يحســابدار دیجد يهاو برادرش قاســم روش احمد

ــتانیگرفت. او پس از دب یگانبازر پلمید يو باالخره احمد الجورد کردندیم ــرا رس ــس رفت تا زبان و  یعال يبه دانش

ـــ مهیبخواند، اما در ن یخارج اتیادب ـــرکت  نیرها کرد. احمد در اول یزه تجارت و بازرگانیرا با انگ لیراه، تحص ش

خود را با  تیســهام داشــت. او فعال زیدرصــد ن 15انتخاب شــد و  رعاملیعنوان مدبه نیبا نام آر هايالجورد یبازرگان

 پرداخت. لیرفت و به تجارت و تحص کایبه آمر 1328صادرات پنبه ادامه داد و در سال  زهیانگ

و  ياکبر الجورد شیبازگشـــت و کنار پدرش مشـــغول به کار شـــد. او در کنار عمو رانیبه ا 1331در ســـال  احمد

سم الجورد سال  يبرادرش قا سه مد یکی 1357تا  صل ریاز  صنا یا سعه  ش عیتو سوب مبه . او عالوه بر شدندیهر مح

در چند شــرکت  کرد،یم دیتول 1350را در دهه  رانیا ینباتدرصــد روغن 25به  کیبهشــهر که نزد یشــرکت صــنعت

از مهندسان  يبه همراه تعداد يبود. احمد الجورد رهیمداتیاز جمله شرکت پاکسان و بهپاك عضو ه گرید یصنعت

 یانقالب اسالم يروزیها کرد. با پشرکت به نام آکام 15 سیاقدام به تاس یو عل دیحم يهاشرکت و دو پسرش به نام

ــال  ــنا1358 رماهیت يهامهیبود. در ن رانیدر ا ياحمد الجورد 1357در س ــعه ص ــو عی، قانون حفاظت و توس  بیاز تص

سالم يشورا ساس آن اموال و دارا یانقالب ا شت و بر ا شتن  گرید دارهیسرما 51او به همراه  يهاییگذ به اتهام دا

ــرما يپهلو میبا رژ یرقانونیروابط غ ــت س ــادر يهاو ثروت از راه هیو انباش ــروع مص ــد. احمد که معتقد بود  هنامش ش

حکم اعتراض  نینسبت به ا شیبه همراه پدر و عمو شد،یختم م یتنها به حضور در مراسم رسم استیاش در سرابطه

 .دینرس جهیبه نت نهیزم نیدر ا يخاندان الجورد يهاکردند. تالش

رفت.  يگروه فرقان به سراغ احمد الجورد رانیمدرن در ا یصنعت نساج گذارانانیاز بن یکی یاز ترور کازرون بعد

ــدند. با توجه به ا یاش در تهران زخمترور احمد و راننده نیدر ا ــ يهاگروه نکهیش ــیس گروه فرقان را  يترورها یاس
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ند،یمحکوم م ن کرد ما ترور  مد الجوردا کام اح مد پس از ترور براگروه نیا جهمورد تو يا فت. اح  يها قرار نگر

ــادره اموال او ــور رفت و با توجه به منع هرگونه معامله و مص ــتش به ا ،درمان به خارج از کش ــد.  یمنتف رانیبازگش ش

  درگذشت. رانیدور از ا 1388 بهشتیسرانجام او در ارد

  

  

  فرقان گروه ياعضا دست به يالجورداحمد  ترور خبر
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 رانیو صنعت و تجارت در ا هايالجورد

 هايکند. الجورد سیتاس نیخود را با نام آر یخانوادگ يتوانست شرکت تجار 1320در سال  يالجورد دمحمودیس

 زیدر تجارت ن یصــنعت بود، ول نهیآنها در زم يهاينوآور شــتریاز تجارت شــروع کردند و پا به صــنعت گذاشــتند. ب

را انجام دادند. ده ســال بعد از  يادیز يجارت يهايکه در کاشــان نوآور يخاص خود را داشــتند؛ به نحو يهاروش

بود که  یصــنعت نیاول یکنپاكوارد عرصــه صــنعت شــدند. پنبه هاي، الجورد1330در ســال  نیشــرکت آر سیتاســ

ـــت ،ینخ، پارچه، قال ،ینباتروغن دیکار کردند. بعدها تولدر آن آغاز به  يالجورد يخانواده ـــک، کش و  یرانیفالس

صه خدمات مال س یورود به عر . بود هايخدمات الجورد گریاز د وتر،یخدمات کامپ يهابانک و شرکت سیمانند تا

سل دوم ا نجایا تیواقع سل اول به تجارت م اتریخاندان پو نیبود که ن س پرداختیاز ن به  یدر آغاز جوان دمحمودیو 

سترهتهران  شور ن يمهاجرت کرد، گ شاند و نما زیتجارت خود را به خارج از ک صار یندگیک فروش چند کاال  يانح

ــورها ــازمان ياعالقه هايگرفت. الجورد یخارج يرا از کش ــتند و در کنار تجارت از  یدولت يهابه کار در س نداش

  آوردند. يرو زینسل دوم به بعد به صنعت ن

 

 يبانک توسط خاندان الجورد سیتاس

ــل از الجورد تیفعال ــه نس ــنعت یدر بخش بازرگان هايس ــرما یو ص قرار  يخاندان الجورد اریرا در اخت یکاف يهیس

صاد ب شانیکه منابع مال 40 ياز دهه هايبود. الجوردداده  يبرا یمختلف يدنبال راههاکرد، به دایپ انیجر شتریدر اقت

 یبود. در اســناد خصــوصـ يگذارهیو صــندوق توســعه ســرما انکب سیها تاســراه نیبودند. از جمله ا يگذارهیســرما

سفند  هايالجورد شده یطرح بانک 1329در ا ساببودنددهیبود که آن را بانک آرجا نامارائه  وجوه  يرا برا ی. آنها ح

قرضه در  قیاز طر ییکارگشا يوجوه را فقط برا نیبانک باز کردند تا بتوانند ا نیا يبرا گران،ید ایاز شرکا  یافتیدر

به  داتیطرح عا نیدر دفتر شــرکا، صــرف کنند. در ا دیو جاو نیآر ینزول معتدل به شــرکت تضــامن ایمقابل ســفته 

ــرما ــبت معدل س ــارکت خانواده، پرداخت يبانک، نحوه یپرداخت هینس ــود و برخ یمش ــائل د یوام، س و  رذک گریمس

بانک  نیا سیبود. متاســفانه تاســبانک خواهد ریمد يردفرزند محمود الجو ،يبود که قاســم الجوردشــده ینیبشیپ

سال  هايالجورد یصنعت تیو فعال افتیتحقق ن صنعت 1338تا  شان، شرکت  شهر و شرکت  یبه شرکت مخمل کا به

 بهشهر بود، محدود شد. یصنعت يهاکه از شرکت یکنپاكپنبه
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 یصنعت يهاهیو سرما یبانک يهاهیسرما نیب کینزد يتحول حاصل همکار نیرخ داد و ا 1338در سال  یمهم تحول

بود که توســط خاندان  یبانک نیو ژاپن اول رانیا یالمللنیبود. بانک ب یصــنعت یمال نیتام يهابانک لیتشــک قیاز طر

بانک با مشارکت  نیشد. ا سیتاس 1338در سال  یخارجو  یداخل دارانهیاز سرما يگریبه همراه تعداد د يالجورد

وام، انجام  يو ژاپن باعث شــد تا اعطا رانیا یالمللنیبانک ب سیدرصــد شــروع به کار کرد. تاســ 35 زانیبه م هایژاپن

 40از  شیب س،یبانک بعد از تاس نیتر شود. اآسان گرید يهاتیفعال ياریو بس ياعتبارات ارز ياعطا ،یبانک يکارها

ـــعبه در ا ـــرکت الجورد 70از  شیب یکرد و امور بانک جادیا رانیش ـــط ا هايش . در گرفتیبانک انجام م نیتوس

شعب ییشهرها شهر در آن فعال بودند،  شم م زیبانک ن نیاز ا یکه گروه به و ژاپن  رانیبانک ا نی. همچنخوردیبه چ

 بود. رانیا يهادر بانک گذارهیسرما يهاشرکتهزار سهم از  225دار بود و صاحب ها سهامشرکت ریدر سا

سال  یول ال،یر ونیلیم 200و ژاپن در ابتدا  رانیبانک ا هیاول هیسرما سه م هیسرما نیا 1356در   شیافزا الیر اردیلیبه 

از  يتعداد ن،یعالوه بر ا نیبانک شدند. همچن نیهزار سهم ا 700صاحب  يخاندان الجورد 1357کرد. در سال  دایپ

 ،يالجورد هیریخ ادیتنها بن شـــدند،یبانک محســـوب م نیداران اجزء ســـهام زین يالجورد يخانواده يهاشـــرکت

  .افتی شینفر افزا 855به  1355بانک تا آخر سال  نیبانک بود. تعداد پرسنل ا نیهزار سهم ا 217صاحب 

سرما سعه و  سال زین يگذارهیبانک تو ضا مقدم که از کار دولت 1351 يهادر  سط غالمر بود، کرده يریگکناره یتو

 عیو بلندمدت به صاحبان صنا مدتانیم یگذاشتن اعتبارات صنعت اریبانک در اخت نیا سیشد. هدف از تاس سیتاس

 نیبهشهر در ب عیشرکت توسعه صنا يندهینما عنوانفرزند محمود، به ،يالجورد بیحب ،يالجورد يبود. از خانواده

 دیبه بعد، حجم خر 40 يها در دهه. با گسترش بانکخوردیبانک به چشم م نیداران او از سهام رهیمداتیه ياعضا

ــرما ــهام و س ــودر بانک يگذارهیس ــنا افتی شیافزا يخاندان الجورد يها از س ــعه و  عیو ص ــهر در بانک توس بهش

شد. در  63صاحب  رانیا يگذارهیسرما سهم  صنعتهزار  سعه  و  يالجورد دمحمودیس زین رانیا یو معدن یبانک تو

 هزار سهم داشتند. 48از  شیهمسر و فرزندانش ب

سم شد و ن وشیدر بانک دار زین يالجورد قا سارگاد، به خر زیکه در بانک ملت ادغام  سهام پرداخت. در  دیبانک پا

ستیس 1350و  1340 يهادهه صنا یمال يهاکمک ا ص عیبه  صو قدرتمند به نام  یصنعت-یدو بانک مال قیاز طر یخ

. الزم به ذکر است که بانک افتیادامه  رانیا یو معدن یتوسعه صنعت یو بانک خصوص یاعتبارات صنعت یبانک دولت

ــنعت ــال  یاعتبارات ص ــازمان برنامه و با هدف فراهم 1334در س ــط س ــنا یمال يهاکردن کمکتوس  عیبلندمدت به ص

  شد. لیتشک یخصوص
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 رانیا یاتاق بازرگان در هاينقش الجورد

ــنا یدر اتاق بازرگان هايالجورد تیفعال ــنا يعنوان نهادبه رانیو معادن ا عیو ص ــاحبان ص  عیکه منافع بازرگانان و ص

ـــنعت مدنظر قرار م  هايگرفت. الجورد نادیده توانیرا نم کردندیم یندگیو نما دادیبزرگ را در تجارت و ص

ـــل دوم به بعد که اتاق بازرگان ژهیوبه ـــکل من یاز نس ـــجمش ـــ يتریو قانون س در  يموثر اریبه خود گرفت، نقش بس

شد، جا هايالجورد يکه نقش خانواده يکردند. در موارد دایتحوالت آن پ  شتریآنها ب ینیکارآفر گاهیدر اتاق کم 

س شان داد. برر ستقیغ یتحوالت اتاق بازرگان یخود را ن  1305مهرماه  12. گرددیبرم هايالجورد يدهبه خانوا میرم

جلســات اتاق صــورت 1308تا مرداد  1306تهران آغاز به کار کرد. از بهمن  یدر وزارت بازرگان رانیا يتجار اتاق

صر جد یبازرگان شر م دیدر ماهنامه ع شت افتی رییتغ رانیتجارت ا يکه بعدها نامش به راهنما شدیمنت . بعد از گذ

ــات ،یاتاق بازرگان تیفعالدو دوره از  ــمیطور غبه یجلس ــدیتر برگزار متجار جوان نیب یررس ــات  نیکه در ا ش جلس

اتاق  سیرئ پورکیبود که ن 1320. در دههکردندیشـــرکت م يالجورد دمحمودیمانند ســـ ییترهاجوان یررســـمیغ

در  يپهلو به هیعنوان عضــو مجلس موســســان که کار انتقال ســلطنت را از قاجارخود را به یاســیســ تیفعال یبازرگان

ستور کا شروع کرد. او با خاندان الجورد رد سم الجورد يخود داشت،  ضا يدر رقابت بود و قا او را از  یتیعلت نار

ـــ هايالجورد ـــط ا رانیا یالمللنیبانک ب سیتاس ـــال  نیو ژاپن توس ـــت؛ چراکه ن 1338خانواده در س  پورکیدانس

 .ندیرا بر بانک پارس بب يگریبانک د يشتازیپ توانستینم

ضور الجورد يورود اکبر الجورد با سپررنگ یدر اتاق بازرگان هايبه اتاق ح شد و به انتخاب برادرش   دمحمودیتر 

از  یبود که مربوط به نسل يقاسم الجورد ،کردیم ياریرا در اتاق  دمحمودیکه س يگریکرد. عضو د يادیکمک ز

ـــدیم يخاندان الجورد ـــنعت فعال ش ـــتند. او فرزند  تیکه در ص بود و در آن دوران تنها با  يالجورد محمودداش

ـــالبودافتهیراه  یبرادرش به اتاق بازرگان يهاتیحما ـــت قد يها رهبر. در آن س بازار مانند  يهایمیاتاق در دس

ــ ــانچ ینقیحاج عل ،يالجورد دمحمودیس ــان ،یکاش ــن کاش  نیبود. همچن یو حاج احمد تهران انیاحمد اخوان، حس

سم الجورد شم یاکبر محلوج ،یرتیس اهللاقدرت ،ياتحاد قا سم ها سال  یو قا شد تا در  به  زیترها نجوان 1335باعث 

ـــه ماه بابندیراه  رانیا یاتاق بازرگان ـــم س ـــتری. قاس دور چهارم بود که  انیرفت. در پادر اتاق نماند و بعد به ژاپن  ش

 کرد. يریگاتاق کناره يهاتیاز فعال دمحمودیس

اتفاق  يو بعد از وارد شدن احمد، قاسم و اکبر الجورد 1327در سال  يریگکناره نیمعتقد است که ا يالجورد اکبر

 نیسـفر کرد. در ا کایآنها گذاشـت و به مدت سـه ماه به آمر اریرا در اخت ییاجرا يکارها دمحمود،یافتاد، چراکه سـ
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سم الجورد زین امیا س يقا شده سهیرئاتیه ضوع يالجورد دمحمودیکه بعد از   یمدت يبود، به ژاپن رفت و برااتاق 

 در اتاق نداشت. ياندهینما يخاندان الجورد

 یو محمد خسروشاه یخوئ یعل ،یاکبر محلوج يو با همکار افتیمجددا به اتاق راه  ياکبر الجورد 1336سال  در

کار  یخاصــ ياقتصــاد يهاتیفعال ينفر که هر کدام رو 13 جهیداشــت. در نت اســتیدر شــکســتن انحصــار ر یســع

  کردند. يباز یدر اتاق بازرگان یبه بعد نقش اساس 1336از سال  کردند،یم

و معادن  عیاتاق صــنا لیتشــک يدر راســتا يادیز يهاتالش رفت،یم شیپ شــدنیبه ســمت صــنعت رانیکه ا یدر حال

. در همان ســال دیدولت رســ اتیه بیبه تصــو 1341طرح باالخره در مهرماه  نیانجام شــد. ا یاز اتاق بازرگان يجدا

عنوان به یامامفیشــد و شــر لیتشــک کشــورو معادن  عینفر از صــاحبان صــنا 30و معادن کشــور توســط  عیاتاق صــنا

مانند قاســم  یبزرگ عیو معادن صــاحبان صــنا عیاتاق صــنا ندگانینما اتیه انیآن انتخاب شــد. در م سیرئ نینخســت

  .خوردیبهشهر به چشم م یاز گروه صنعت يالجورد

  

    يقاسم الجورد
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 کردند يگذارهیسرما ییهادر چه حوزه هايالجورد 

 يدارهیتجربه سرما نیشرکت اول نیبود. ا نیشد، شرکت آر سیتاس هايالجورد يکه توسط خانواده یشرکت نیاول

شکل حقوق سوب م یخانواده به  شرکت آرشدیمح شرکت  تیفعال یخانگدر واردات و فروش لوازم نی.  شت و  دا

ـــوم دیجاو ـــادرات پنبه به ژاپن و اروپا فعال بود. س ـــرکت تجار نیدر ص ـــامن هايجوردال يش ـــرکت تض حاج  یش

 یکردند. شرکت سهام سیتاس زین گرید يشرکت تجار 20 هايو شرکا بود و بعد از آن خانواده الجورد دمحمودیس

سر ستا يک صادرات یواردات يکاالها صیترخ يدر را س یو  شهر تا سال  سیگمرك خرم شرکت  1330شد و در 

محدود  یخانوادگ يهاتنها به شرکت يالجورد دمحمودیس ياربهشهر مشغول به کار شد. همک یکنپاكپنبه یسهام

 نیصورت پنجاه ـ پنجاه شراکت داشتند. همچنها بهمعامالت با روس هیدر کل بایتقر یبلکه او با حاج کاشانچ شد،ینم

 هايدالجور يهاتیاز فعال گرید یکیخانواده وارد بازار شـــد.  نیگلنار توســـط ا ینباتبود که روغن 1336در ســـال 

س سته عیصنا سیتا شرکت در ا يبندب سه  شرکت و ن نیاز ا یکیکردند.  ياندازراه نهیزم نیبود. آنها  شرکت  زیسه 

 بهشهر و مخمل کاشان توانستند به بورس وارد شوند. عیتوسعه صنا

 ،یمیمانند آلبا ش گریو در سه شرکت د سیتاس ندهیشرکت را در حوزه مواد شو نینخست يخاندان الجورد نیهمچن

 سیخانواده تاس نیتوسط ا 1342شرکت پاکسان در سال  نیکردند. همچن يگذارهیسرما لیاکریلیو ر یمیآکام ش

شرکت تهران کم هايالجورد يشد. خانواده سال  زین کالیدر  ساطوربه 1347که در  سطه مهندس ا  هیجهت ته انیوا

و با نصــب  دندیخر یمعدن زكیکردند. آنها در اطراف کهر يگذارهیبود، ســرماشــده سیتاســ میســولفات دو ســد

 نمک گالبور هم بپردازند. دیکردند به تول یسع آالتنیماش

واردات و صــادرات  ،ینســاج يهاها، رنگپخش بافته يفعال بودند و در حوزه زین یدر صــنعت نســاج هايالجورد

  چند شرکت کردند. سیماه اقدام به تاس 18پارچه در طول 

سال حمل يهاوجود شرکت هايالجورد ازیمورد ن يهاشرکت گریاز د س 1350ونقل بود که آنها در   سیاقدام به تا

در بخش  ییهاشرکت سیبهشهر و پارس کردند. تاس ینباتتانکر به کمک دو شرکت روغنپرس یرانیشرکت کشت
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 یکی زین يوتریشــرکت کامپ سیتاســ نیهمچناقدامات آنها بود.  گریاز د کویآم یغاتیتبل يهاو شــرکت مهیخدمات ب

 مشاهده کرد. نینو يهايرا در فناور هايالجورد يمندبهره توانیبود که م ییهااز شاخص گرید

در بخش  رآبادیشرکت ام جادیو با ا تیسهام فعال دوفروشیخر نهیبه نام نوزستان در زم یشرکت سیبا تاس هايالجورد

  کردند. يدازانغرب را راه مانیشرکت س نیکردند؛ آنها همچن دایورود پ زیساختمان ن

  

 

  هايو مصادره اموال الجورد انقالب

انقالب مصادره شد که  يبزرگ کشور توسط شورا عینفر از صاحبان صنا 52و اموال  ییسهام، دارا 1358 رماهیت در

حضور داشتند.  رانیدر ا ياکبر و احمد الجورد دمحمود،یس امیاز جمله آنها بود. در آن ا زین ياموال خاندان الجورد

 ن،یها شــامل زممصــادره جیتدراما به گرفت،یرا دربر م هاها تنها کارخانهانقالب در مورد مصــادره يمصــوبه شــورا

ـــاب بانک ـــهام  زین رمنقولیمنقول و غ يهاییخانه، اموال منزل و همه دارا ،یحس ـــد. ارزش س نفر از خاندان  16ش

شد. همچن ونیلیم 800در حدود  يزیچ يالجورد صادره  سا یابیارز نیتومان بود که همه م  ییهاییدارا ریامالك و 

 حکومت قرار گرفت. اریآن در اخت ينبود و همه ریپذامکان گرفت،یمتنوع را دربر م يهااز حوزه یعیوس جمکه ح

ندان الجورد يرا برا يمتعدد يهاحکم 1369آبان  27و  1363 ریانقالب در ت دادگاه ـــادر ک يخا از  یرد. برخص

سرما شامل  سته به رژ يدارهیموارد اتهامات  ضا پهلو ،يپهلو میواب به  يبود. اکبر الجورد دایو هو يارتباط با عبدالر

ـــتگ المال،تیاتهام غارت ب ـــ یبا مقامات دولت تباطاتو ار میبه رژ یخروج ارز، وابس آموزگار متهم و  دیچون جمش

  محکوم شد.

  

  

  ياز زبان اکبر الجورد »بهشهر یگروه صنعت«مصادره  يماجرا

 يکرهایبود. پکرده دایکه ذرات وجودم با آب و گل آن ســرشــته و پرورش پ گذاشــتمیرا پشــت ســر م ینیســرزم«

شتگانم، که پدرانم، مادرانم در زنج سل رهیدرگذ کندن از آن اند. دلخفته نیسرزم نیهمه در خاك ا ،یطوالن يهان
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 رانیا کیدور و تار يهاعلت با حسرت به افق نیدشوار بود. به ا اریام بسخانواده يادگارهایو  خیهمه خاطره و از تار

بهشهر و از  یشرکت توسعه صنعت انگذارانیاز بن یکیبود.  رانیاز ا انیاکبر الجورد ریتصو نیآخر نیا».کردمینگاه م

 اكخ یرقانونیغ یرا مجبور کرد تا از راهانقالب او  يابتدا يهايو تندرو هایشــناخته شــده که آشــفتگ نانیکارآفر

که  یوکارش کرده بود؛ تالشحفظ کسب يسال و چند ماه تمام تالشش را برا کیترك کند که  یکشور را در حال

  است.آمده» بهشهر یو گسترش گروه صنعت شیدایسال پ 110«از آن در کتاب  یبخش

  

  

  

    بهشهر عیشرکت توسعه صنا
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و از » بهشـــهر یگروه صـــنعت« رعاملیو مد يالجورد لفروشین يخانواده ياعضـــا نیاز مهمتر یکی انیالجورد اکبر

 یزندگ کایهاســت در آمربود. او که ســال »لیاکر یپل«و » راوند کاشــان«، »مخمل کاشــان« يهاشــرکت انگذارانیبن

شــد،  تشیراه متوجه هو انهیناشــناس که در م يربه همراه همســف رانیاز ا یرقانونیخاطراتش را از خروج غ کند،یم

ـــرح فعال یخانوادگ یبه زندگ يزیآغاز کرده و با گر بعد از  يبه برخوردها يالجورد لفروشیخاندان ن يهاتیو ش

ــت. رواانقالب پرداخته  داردیبرم رانیا نانیپرابهام کارآفر یکه در مقدمه کتاب هم آمده نه تنها پرده از زندگ یتیاس

 .دهدیپاسخ م يتا حدود رانیا یافتگینتوسعه يبه معما شخواندن

ـــاد و  يخود در حوزه تی) فعاللفروشی(ن يمحمد الجورد یعنی يالجورد ای انیالجورد يبزرگ خانواده جد اقتص

ادامه  یشـمسـ 1314که تا سـال  یتیشـاه آغاز کرد؛ فعال نیسـلطنت ناصـرالد یانیپا يهاتجارت و صـنعت را از سـال

شت و منته س« ياندازبه راه یدا س انیمحمد الجورد دیتجارتخانه  که با تالش محمود و  ياخانهشد. تجارت »رانو پ

 رانیا يو تجار یصـــنعت يهانگیهولد نیاز بزرگتر یکی ياندازدر دهه چهل به راه شیهابرادرزاده انیاکبر الجورد

از  یکیبه  یخاندان در آستانه انقالب اسالم نیمنجر شد. ا گرید يهابهشهر و شرکت یبا عنوان شرکت توسعه سهام

صنعت و کاالها رگذاریتاث ياهخانواده صه  شد را کند و  نیشده بود. اما انقالب ا لیتبد یرانیا يدر عر روند رو به ر

 متوقف کرد.

شاره کرده ابتدا خانواده را از ا انیکه اکبر الجورد طورآن شان ا رانیدر خاطراتش ا سپس خود  رانیخارج کردند و 

در  انیبود. الجوردتر با اعتصاب کارگران شروع شدهبهشهر شش ماه قبل یرا ترك کردند. مشکالت شرکت سهام

ــاب لیکه دال آوردیم ادیخاطراتش به  ــادا يهاابتدا جنبه اعتص ــت:  يقتص ــاطت  نیرفع ا يبرا«داش ــکل، با وس مش

 ینســاج عیشــد. از طرف صــنا لیتشــک يجنب کافه شــهردار يپهلو ابانیگر در خکار در خانه ياوزارت کار جلســه

شرکت  ینساج عیکارگران صنا يکایسند رهیمد اتی. از طرف کارگران هم هافتمیدر آن جلسه حضور  رهیمد اتیه

کارگران . ابتدا میدادن اضافه حقوق وارد مذاکره شد يبرا«چهار بعدازظهر شروع شد:  عتجلسه از سا» کرده بودند.

 40در آن موقع حدود  رایقبول بود، ز رقابلیغ عیدرصــد اضــافه حقوق داشــتند که به نظر صــاحبان صــنا 50 يتقاضــا

اجرت  متیبه ق صــددر 50اگر  یمختلف نســاج عیمزد کارگر بود. در صــنا يپارچه، بها يتمام شــده متیدرصــد ق

ضافه م صد به ق 20 یستیبایم شد،یا ضافه م متیدر پارچه تحت کنترل  يهامتیق ي. در آن زمان همهشدیپارچه ا

  .خود را باال ببرد يکاال يبها ها،متیق یبررس اداره دییبدون تأ توانستینم ياکارخانه چیدولت بود و ه
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شکل خود را با نما شت انیوزارت کار در م ندهیما م ض میگذا صد افزا 50 شنهادیپ میتوانیچرا نم میداد حیو تو  شیدر

سند يوگوها. براثر گفتمیحقوق را قبول کن ضا يکایدو طرف باالخره  صد تعد 40خود را به  يکارگران تقا  لیدر

 ».نبودقابل قبول  ینساج عیصنا يکایسند يبعدازظهر اضافه حقوق برا 10بود. ساعت شده یکرد. زمان جلسه طوالن

جلسه بود که  نیا مهی. در نبودنددهیروشن نرس يانقطه چیو به ه دیها طول کشجلسه ساعت نیا انینوشته الجورد به

 اجازه دیتا توافق نکن د؟یکه در گروگان کارگران هست دیدانیمگر نم«تماس گرفت و به او گفت:  یامامفیجعفر شر

ــما نخواهند داد. ــراز گفت عداو ب» خروج از خانه کارگر را به ش ــکالت ا یامامفیوگو با ش جواب را  نیو طرح مش

ـــما فعالً چاره«گرفت که  ـــ . بعد ادارهدیجز موافقت با کارگران ندار ياش ـــافه بها را در نظر  نیا هامتیق یبررس اض

ساعت  نیبعد از ا» خواهد گرفت. شد. اما تالش آن 12بود که در  ست کارگران موافقت   يها در روزهاشب با خوا

محرم با حضور ارتشبد  8ها روز ماند. جلسه آن حاصلیب او يبا انتشار خبر استعفا یامامفیتماس با شر يبرا يبعد

ضا ازهار ست يغالمر شد. در ا یبازرگان ریکار و وز ریو وز ریوزنخ سه ازهار نیبرگزار  ضاها يجل ساج يتقا را  ین

  ،دیهست یمحصوالت نساج متیشما به فکر باال بردن ق«گفت:  کردیم هیکه گر یمتأثر شد و در حال دیکه شن

  

  انیبهشهر: کتاب خاطرات اکبر الجورد یو گسترش گروه صنعت شیدایپ سال 110
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ستم. شورا ه سوعا و عا  یبزرگ يهاییمایدو روز با موافقت دولت قرار بود راهپ نیدر ا» من به فکر فردا و پس فردا تا

ــود. قرار بود ا ــد و باالتر از م ییمایراهپ نیدر تهران برگزار ش ــرق به غرب تهران باش حال  نیونک نروند. ا دانیاز ش

  را ترك کردند. رانیجلسه ا در از حاضران ياریآن روز بس يبماند و فردا کارهمهیباعث شد تا جلسه ن يآشفته ازهار

 يکه نوشــته فرد انیبود. الجوردرا فلج کرده يو اقتصــاد یاســیســ يکارها هاییمایها و راهپاعتراضــات و اعتصــاب

ــت معتقد بود:  یمذهب ــعارها و پ یوقت«اس ــالم باال گرفت، ما چندان نگران ریرهبران انقالب ز يهاامیش از  یعنوان اس

 یکه ما را بترساند و با معلومات ستین یاست. انقالب چپ یمانقالب اسال کی نیا گفتمی. من با خود ممیاوضاع نداشت

نگران انقالب نبودم و چون در تمام  یلی. خگذاردیکه اســالم به مال مردم احترام م دانســتمیکه از اســالم داشــتم، م

ـــهیبودم، همکه در عمرم کرده ییکارها ـــت را در نظر گرفته ش ـــاعخدا و وجدان و راه راس ش یکه پ یبودم، از اوض

 »ام بود.من و همه خانواده يهایتصورات و تلق نینداشتم. ا یبود وحشتآمده

وکار خودش کرد کسب یماند و سع یباق یاتاق بازرگان سهیرئ اتیبعد از طوفان انقالب به عنوان عضو ه انیالجورد

 يگذارهیاش پابهشــهر بود که توســط خانواده یشــرکت ســهام رعاملیدر زمان انقالب مد انیرا حفظ کند. الجورد

کارگران مواجه شـــد، بعد از انقالب هم روند  صـــابانقالب با اعت يکه در بحبوحه ییهااز کارخانه یکیبود؛ شـــده

ـــمکار دیتول ـــکالت یانقالب يهامیخانه با تص ـــت: کرده تیروا انیطور که الجوردرو بود و آنروبه یبا مش  یوقت«اس

کشور در  نیادیبن يشد. همه نهادها انیدر همه جا نما ،یو روح انقالب یسروسامانیب عتاًیآمد، طب شیپ یانقالب اسالم

 ».ختیهم فرور

 ریاو باعث شد تا در آن زمان دستگ ییجاو جابه ختندیر انیبه خانه الجورد تهیکم يبعد از انقالب از سو يروزها در

شرکت و  دیکه با دادیبود که به او و همسرش هشدار م يگریموضوع د زیبرادرزاده او ن ينشود. ترور احمد الجورد

ماندم و با آن  رانیســال پس از انقالب، در ا کیاز  شیمن ب ال،ح نیبا ا«خارج شــوند:  رانیرا بگذارند و از ا یزندگ

ــدهکارخانه که همه ــبط ش ــات ما ض ــس ــنعت و خود و خانواده یگناهیاثبات ب يبود، براها و مؤس ام که همه اهل ص

س ش اریتجارت بودند، تالش ب ش صنا یکردم. با کو صاحبان  ست ع،یسخت، همراه چند تن از  بازرگان و  ریوزبا نخ

دوران انتقال  نیگفتم در ا انیبه آقا ی. حتمیخود مالقات نمود يهابازگرداندن کارخانه يبرا صدریبن جمهورسیرئ

ها به کارخانه نیا دیاند. اجازه بدهشـــده ییهایدچار کمبود و آشـــفتگ تیریگروه ما از نظر مد يهاقدرت، کارخانه

ضر در تملک دولت  ،يالجورد ادیبن ست،که آن هم در حال حا سابقه و اطالعات ا شود و من با توجه به  که  یمنتقل 



461 A V A Y E B U F . C O M | 

 

. میها نشواز کار افتادن کارخانه یو حت دیتا گرفتار افت تول رم،یها را به عهده بگکارخانه يدارم، اداره هانهیزم نیدر ا

که  -ها ارخانهک نیهســتم که ا نیندارم، فقط نگران ا یمزد و پاداشــ گونهچیخود، انتظار ه شــنهادیپ نیمن در مقابل ا

 »هم مخالفت شد. شنهادیپ نیعاطل و باطل بمانند. با ا - میدیکش ادیها زحمت زآن يمانند فرزندان ما هستند و برا

سن بن انیکه الجورد طورآن صاد نیسیتئور صدریگفته ابوالح از  یکی - نیمت يو آقا شانیچون ا«انقالب بود:  ياقت

را  صدریدکتر بن يکردند که بهتر است ما آقا شنهادیپ نیمت يبودند آقا یهر دو همدان - ياقتصاد ونیسیکم ياعضا

سه عموم صنا یاتاق بازرگان یبه جل صنا يبرا ندیایکه ب میدعوت کن عیو  صاحبان  کنند تا ما  یسخنران عیبازرگانان و 

ــاد يهاهیاز نظر ــانیا ياقتص ــو ش ــو» .میبااطالع ش ــورا يدر آن زمان از س بر  نیناظر«را به عنوان  يالب افرادانق يش

. بودند یخاموشــ ینقیو عل يعســگراوالد اهللابیحب انشــانیکه در م يبودند؛ افرادکرده نییتع »یاتاق بازرگان يکارها

 ينکنند تا از شـورا یها خواسـت که اقداماز آن دیاتاق را شـن سـهیرئ اتیه ياعضـا میکه تصـم نیبعد از ا یخاموشـ

 صدریدکتر بن يرا به جا یبهشت ياست که آقاشده هیگفت توص یخاموش يبعد از دو روز آقا«: ردیبگ دییانقالب تأ

شت يآقا ينامه برا. دعوتدیدعوت کن ستاده یبه ضور عدهفر سه با ح صنا يادیز يشد و جل صاحبان   عیاز تجار و 

را زدند، که اگر شما شخصاً  ریگیمعروف خود را کردند. مثال ماه یدر آن جلسه سخنران یبهشت يشد و آقا لیتشک

شیو م دیریگیم یماه دیرویم ست، ول د،یدانیو آن را مال خودتان م دیفرو ست ا سعه پ یدر شما کارتان تو  دایاگر 

شت ردک ستخدام کرد يشتریو افراد ب دیگرفت یبزرگ یو ک صل م گرانیکه از زحمت د یمنفعت گرید د،یا  شود،یحا

ست و همه با المالتیبلکه مال ب ستیمال خودتان ن ستفاده دیا شسخنان خط نیبا ا شانیکنند. در واقع ااز آن ا و  یم

شور ب نهیهدف انقالب را در زم صنعت ک ض نیبعد از ا اما» کردند. انیتجارت و  سه بع ضا یجل  سهیرئ اتیه ياز اع

صبح در خانه خواهر  9ساعت او بروند. قرار  دارینظرات مخالف است و بهتر است به د نیبا ا صدریکه بن ندیگویم

به خانه خواهر  نیو مت يانصار وشیدار ان،یتوکل یبا بنکدارپور، عل دارید نیدر ا انی. الجوردشودیانجام م صدریبن

دکتر  يخود آقا قهیکردند. بعد از چند دق ییاتاق ســـه درچهار راهنما کیما را به «مجلس رفتند:  کینزد صـــدرینب

وارد  ژامهیبا پ شـانیما شـد: اوالً ا همه رتیداشـتند موجب ح شـانیکه ا یآوردند، اما سـر و وضـع فیتشـر صـدریبن

عالوه بر » .دیظاهر گرد اند،دهیآن را نتراشــ يکه احتماالً چند روز بود که موها یکه با صــورتنیدوم ا مجلس شــدند.

ضع نیا شفته تیو صله به آنبود. او بعد از  صدریرفتار بن تربیعج ،يظاهر يآ صناسالم بالفا  عیها گفت که تمام 

  .ستین دیاست و به حال مملکت مف يمونتاژ رانیا

که  سیندارم. من در پار یاجینه احت«کرده، گفت:  دیبازد رانیا عیاز صــنا ایآ بوددهیکه پرســ ياو در جواب الجورد

صاد صاً مجله رانیا يبودم مجالت اقت صو صنا دانمیو م خواندمیرا م یبازرگان اتاق يمخ  يمونتاژ رانیا عیکه تمام 
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ندارد و در پاسخ ساده  یواقع يمبنا کندیکه م ییهاشد صحبت همتوج انیالجورد حاتیاو اما در برابر توض» هستند.

خود بلند شــد و گفت که  ياز جا کبارهیرا نشــان ندهد  نیکه ا نیا يشــد ماند. براکه به او گرفته يرادیا نیبه نخســت

گرفتند که با  میتصــم یانقالب نیســیدو تئور نیبا ا داریها بعد از دبرود و جلســه را ترك کرد. آن دیبا یســخنران يبرا

. شما نگران میدانینه، ما شما را گناهکار نم«ها گفت: به آن ینیخم اهللاتیجلسه آ نیکنند. در ا دارید ینیخم اهللاتیآ

ـــ ـــر کارتان برودینباش ـــدیو به کار خودتان ادامه بده دی. س ـــما کار دی. مطمئن باش اما دو روز بعد » .میندار يبا ش

 دیکه نه به فرمان امام که به خواست شه يامنتشر شد. مصوبه عیانقالب در خصوص صنا يمعروف شورا نامهبیتصو

ــت ــد که راد یمنته 1358 ریبه ت تیدر نها زهایوخافت نیبود. ا گرانیو د یبهش ــامبا ا ویش نفر اعالم کرد  53 یعالم اس

شده صادره  شان به نفع دولت م ست. الجورداموال سهام انیا شرکت  شهر  یو  به  تیبود. او در نها راداف نیاز ا یکیبه

ستان ضار م یداد سعشودیانقالب اح سابرس  يندهینرود و نما کندیم ی. البته با تمارض به کمر درد  ستان که ح داد

 یبه بعض ییجلسات بعد از پاسخگو نیبرود. در ا یخودش به حسابرس کندیکاشان بود موافقت م یشرکت مخملباف

سدیفرد از او م نیسؤاالت، ا سب کرد نیا چطورکه  پر کار ما اول «: دیگویبه او م انیو الجورد دیهمه ثروت را ک

شروع م ياز عمو ست دنباله  27که . برادر بزرگ من دهدی. بعد پدر من آن را ادامه مشودیمن  سال از من بزرگتر ا

در ادامه با اشــاره به  نیچنهم انیالجورد» .اســتدهیرســ میهاو تا حاال هم که نوبت به من و برادرزاده ردیگیکار را م

صله به خرج داد 110کارمان  شرفتیپ يما برا«گفت:  شانیخانوادگ يهاتیفعال سخت کار کرد میسال حو و  میو 

سرما 10کار را با  نیبه من گفته، ا طور که پدرمهمان سال هیتومان  سرما 20 یشروع کرده و  صد به  ضافه  هیدر خود ا

 »است.کرده

درصد به دست آمده سئوال کرد و گفت که  20سال با  110که بعد از  يسود ياز او درباره یدادستان يندهینما نیا

صله از ا شده اردیلیم 30ها سال نیکار در ا نیسود حا ست: تومان  و  انی. خانواده الجورددیکن قیتحق دیشما برو«ا

را برهم  یعیطب شرفتیپ انیجر نیاست که ا نیانقالب ا جینتااز  یکی ایرا هم ندارند. اما گو نیدهم ا کی يالجورد

ـــال پس از انقالب در ا کی انیالجورد» برود. نیبزند تا ثروت مملکت از ب ـــبط تمام اموال  رانیس ـــاهد ض ماند و ش

ــانیخانوادگ ــده ينفر 53 انیاز معدود افراد از م یکیبود. او  ش ــادره ش ــان مص ــور  رانیبود و در ابود که اموالش حض

افراد مهندس  نیاز ا یکیها کمک خواســت. حکم به ســراغ افراد صــاحب نفوذ رفت و از آن نیا رییتغ يداشــت. برا

سحاب داریبازرگان پس از د با مهندس داریبازرگان بود. د در جواب  یسحاب دارید نیشد. در ا ریپذامکان یبا دکتر 

صنعت ا صاحبان  س رانیتاجران و  ست. در «گفت:  »ست؟یچ جاتکارخانهشدن  یمل لیدل«: دندیکه پر شما حق با 

 ریسا کهگذاشتند  را هم وقت مالقات با مهندس بازرگان دارید نیدر هم» .سوزدیتر و خشک با هم م انقالب چوب
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ضا ض نیشرکت کردند. ا زینفره ن 53 ستیل ياع ضور بع سه با ح صنا یجل صاحبان  و مهندس بازرگان و دکتر  عیاز 

صدر وز ع،یصنا ریو احمدزاده وز یسحاب ضا  سحابسازمان برنامه و مهندس عزت سیرئ فرنیمع ،یبازرگان ریر  یاهللا 

ــد. در ا ــه حاج محمدتق نیبرگزار ش ــ کیپارس الکتر رعاملیار مدبرخورد یجلس  یما چه گناه«: دیو قوه پارس پرس

شغول کار کرد يتعداد م،یداد میکارگر تعل يادیتعداد ز م،یاکرده ستخدام و م شوخ بازرگان» .میمهندس ا  یالبته به 

جمله  نیا برخوردار در واکنش به» .دیشما نه تنها کارگران که مهندسان را هم استثمار کرد«به او پاسخ داد:  يو جد

سرما يشنهادیمن پ«گفت:  شما ده درصد  و صد ضربه  دیبعد هم ما را به پشت بخوابان د،یما را به ما پس بده هیدارم. 

  ».میکارخانه نساز رانیدر ا گریو د میها نکنغلط نیاز ا گریکه د دیشالق بزن

 نیا تیانقالب ارائه دهند تا وضــع يو به شــورا هیته يانامهبیتصــو یقرار شــد دکتر ســحاب تیجلســه در نها نیدر ا

صنا شکا عیصاحبان  شن کنند. اما نه  س ییدولت موقت به جا يریگیافراد و نه پ نیا تیرا رو تا  انی. اکبر الجورددینر

گرفت از  میاش احمد ترور شــد تصــمبرادرزاده یوقت تیالخروج شــد. اما در نهاماند و ممنوع رانیدر ا 1359خرداد 

  خارج شود. رانیا

  

 

 سیاز تهران تا پار انیالجورداکبر تیروا

که در فرودگاه شـــارل دوگل نشـــســـته تا به  يارا از نقطه رانیخروج پرمخاطره خود از ا يماجرا تیروا انیالجورد

ــمت آمر ــخت«حرکت کند آغاز کرد:  کایس ــرا نیترمن در س که در آن  نیاز ا شیآمدم. پ رونیب رانیاز مرز ا طیش

ـــب تار راه با  نیکه در ا نیو مهمتر ا دمیدیخود م يرو شیبگذرم، هر لحظه خطر را پ هیو ترک رانیاز مرز ا کیش

 ونیانقالب یابیبودند. دست ریگیاو در کوشش و تالش پ افتنی يبرا رانیا ونیاز انقالب ياریهمسفر بودم که بس یتیشخص

 ».کردمیم داینامعلوم پ یمن هم سرنوشت اد،یو به احتمال ز دیانجامیبه او، قطعاً به اعدام و مرگ او م

 کیکرد مانند  یسع انیکرد. الجورددوگل آن سه هفته را در ذهنش مرورسه ساعته در فرودگاه شارل یدر گشت او

سپورت رفت:  يشهروند عاد شور را ترك کند و به دنبال اخذ پا شرکت نیبه ا«ک شهر  یصنعت يهامنظور از تمام  به

ــاء ه یکیکه  ــهامداران و اعض ــا آن رهیمد اتیاز س ــابها بودم، مفاص گذرنامه ارائه دادم. با  يگرفتم و به اداره حس

داشتن حق  یداشتن گذرنامه به معن ایگو یراحت به خارج سفر کنم. ول الیبا خ توانمیگرفتن گذرنامه گمان کردم م
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نگذشــت که  يزی. اما چداشــتمیاز کشــور را هم م پروانه خروج ســتیبایخروج از کشــور نبود و من عالوه بر آن م

ـــناخته» الخروجممنوع« د،یطرف مقامات دولت جد زا دمیفهم ـــده ش معنا بود که  نیبه ا یالخروجممنوع نیا» ام.ش

شد. در ا یرقانونیغ دیرا ترك کند و با رانیا ياز مرز عاد تواندینم انیالجورد شور با  یزمان اتفاق نیبه فکر ترك ک

 يبرا ياآمد، پرونده شیپ یانقالب اسالم یوقت«: ندک یرا عمل میتصم نیرخ داد که او را مجاب کرد هر چه زودتر ا

به نام  ون،یاز انقالب یکیام به شــد. خوشــبختانه پرونده لیاز جمله من تشــک يو مراکز تجار عیاز صــاحبان صــنا یبرخ

 ایدو سه جلسه پرسش و پاسخ، گو ی. او به عنوان بازپرس، طدیبود، ارجاع گرد یفیشر اریکه انسان بس ياحمد يآقا

که  یام و اتهاماتشــده یام معرفباشــم که در پرونده توانمینم يبود که من آن انســان خالفکاربرده یپ قتیحق نیبه ا

بود و خود نگاه داشـــته زیم يام را در کشـــوجهت پرونده نی. به همکندینم قیتطب قتیبا حق ده،یمن عنوان گرد هیعل

 ».کردینم یمن اقدام هیعل

از  یکیخود هستند.  یشخص يهافضا به دنبال انتقام و گرفتن حساب نیدر ا یهمه برخ نیمعتقد بود با ا انیالجورد

ـــابدار سیطور که او گفته رئافراد آن ـــار وشیها بود که با داماد او داراز کارخانه یکی يحس دچار اختالف  يانص

ــده ــده نیود و همبش ــوباعث ش ــاب ب هیبود تا به دنبال تس ــدحس ــاراش ــراغ  نینبود ا رانیا ي. از آنجا که انص فرد به س

 يرا آقا يسـازپرونده نیکرد. هرچند ا يسـازپرونده شیگفته برا انیطور که خود الجوردبود و آنآمده انیالجورد

 افراداز  یبا اسم مستعار صارم ي. او را به فردستین رانیجز ترك ا ياچاره فهمدی. او مرساندیبه اطالع او م ياحمد

ـــودیو قرار م کنندیم یمعرف یغرب جانیمتنفذ آذربا ـــتیک فهمدیکه بعدها م ياو به همراه فرد ش خارج  رانیاز ا س

کوچک با چند  یدســت فیک کی انیکه از قصــد او باخبر بود همســرش بود. الجورد یکه تنها کســ یشــود در حال

و  هاابانیما به راه افتاد. عبور از خ لیاتومب«آمد و به سمت قرار رفت:  رونیبه همراه داشت و از خانه ب یدستدم لهیوس

ـــناها گذر کردهاز آن يکه عمر ییهاکوچه . پس از کردیرا در مغزم زنده م یو همدم ییبودم، هزاران خاطره آش

ـــفرها البرز، خاطره يهاهیکوهپا دنید میکردیکه در اتوبان کرج حرکت م يچند ـــ يس  امدهرا که با خانوا ینیریش

همراه  شهیو خم آن را که هم جیو پر پ بایز يهاعبور در جاده ادیراه به شمال داشتم و  نیاز ا حیاستراحت و تفر يبرا

شاط و گفت صدها بار از  کردمیبود، در من زنده کرد. با خود فکر م لیها در اتومببچه نیریش يوگوهاشور و ن من 

 »نداشتم. یساحسا نیبودم و هرگز چنراه گذر کرده نیا

ــ انهیم در ــد و مرد نیراه ماش ــ يبلند شیبلند قامت با ر يمتوقف ش ــف اهینه س ــن و طال دیو نه س رنگ و  ییبلکه روش

صا اهیس ینکیع شم و ع ست د ییبر چ ست و در د ست فیک گرشیبر د ش ید سوار ما ر شد. او د نینه چندان بزرگ 

و  کندیمرد شــروع به ســؤال از اقوامش م افتدیکه راه م نیاما ماشــ شــناســدیفرد را نم نیکه ا کندیاهر مظابتدا ت
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و  پرســدینام او را م دیآیم شیناهار پ يکه برا ی. در فرصــتشــناســدیاو را نم انی. اما الجوردردیگیســراغشــان را م

ــنودیم ــتم اکبر آقا. ا ونیهما وشیمن دار«: ش ــم،  شیر نیهس ــال و ن کی ادگاریو پش من در  يانهیمخف یزندگ میس

  ».دیمن را بشناس دیتوانستیوضع نم نیاست. البته که شما با ا تهراندر  ینیرزمیز

ساعتآن سه  ستراحت م یصارم يآقا يرا در خانه یها  و  افتدیبعد از خواندن نماز دوباره راه م انیو الجورد کنندیا

شــدن  دایپ«: زدیریرا به هم م تیســپاه وضــع پیج نیراه اســت که تصــادف با ماشــ ریدر مســ .روندیبه ســمت مرز م

ـــداران در آن حالت، خود حادثه بد یناگهان ـــا يپاس ـــ دفبود و تص ها، آن حادثه را بدتر و آن لیما با اتومب نیماش

 دیرا پد يبه شــدت باز شــد و صــحنه ناهنجار یصــارم يآقا لیتصــادف کاپوت اتومب نیبود. در اتر هم کردهخراب

ـــدارها  ـــرعت از اتومب يگریپس از د یکیآورد. پاس ـــانیبه س ـــ یو در حال دندیپر رونیب لش ما  نیکه دور و بر ماش

 ».دادندیبه ما دشنام م یبه زبان ترک کردندیم یتصادف را بررس تیوضعو  دندیچرخیم

صالحظه ممکن بود که آن هر سنامه یرمها لو بروند اما  شنا شان دادن  سنامه الجورد ونیهما یتقلب يهابا ن شنا  انیو 

 روندیم شیو به سمت مرز پ شودیصحبت مشکل حل م نیهستند. با ا گذارهیدو مهندس معدن و سرما نیگفت که ا

ها افراد آن شوندیدفعه متوجه م کیرا رد کنند بدهند  اهکه قرار بود آن یکسان لیتحو دیکه با ییاما درست در جا

شما که ما را دوباره  ،یصارم يآقا«: دیبگو یشود و به صارم یعصبان ونیکه هما شودیباعث م نیهستند. ا يگرید

سدارها که بهتر بودند و الاقل ما مباالخره آن د،یگردانیها برمبه کام گرگ ستیها هر که بودند از پا شکل میتوان  یبه 

که خودمان را با دســت خودمان  میرویخودمان به طرف پاســدارها م يبا پا میما دار که یدر حال مییایها کنار ببا آن

ـــل ـــع انیالجورد ».میها بکنآن میتس ـــع ونیهما تیمعتقد بود که وض بود و  ریاو بود. به هرحال او وز تیبدتر از وض

 اشيریو دستگ کردندیامام را به او منتسب م هیآن نامه معروف روزنامه اطالعات عل هایلیو خ کردیم يپردازهینظر

بود که دو نفر به  یکند. در خانه صارم مکرد که او را آرا یسع ی. در راه برگشت به خانه صارمشدیبه اعدام منجر م

شد ا س ستادهیتر اآن طرف یافراد کم نیآنجا آمدند و معلوم  صارم یبودند اما چون ک شانیدر م شناختیم یکه   ان

ست در همان جاها اعتماد کرد. آنبه آن شدینبود نم سداران ا یقبل يها دوباره به راه افتادند و در بودند و  ستادهیپا

 نیبازگردند. ا یها راه خود را ادامه ندهند و به خانه صــارمباعث شــد تا آن نیکردند. امیرا متوقف  راهنما يکردها

سرانجام با پرفت در  یلطف نیاز ا شیمنطقه بود و پ تهیکم سیکه رئ یصارم یمیقد يشناهااز آ یکیکردن  دایوآمد 

به  یطور که صارماز او خواست تا کمک کند. آن طفل نیا يادآوریزمان با  نی. او در اافتی انیبود، پاحقش کرده

و در  کشدیم يریبود که کار به درگاز انقالب دست به سرقت زده شیپ یمدت ته،یکم سیرئ يآقا نیا«ها گفت: آن

. کنندیم نیی. بعد از محاکمه و محکوم شــدن، محل زندانش را در بندرعباس تعشــودینفر هم کشــته م کی انیآن م
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پد کی" به د نیهم رزنروز  مد و خواهش کرد ترت دنیمحکوم  به  یبیمن آ مادش را  ندان دا حل ز که م بدهم 

ــا برا نیا» تر با او مالقات کنند.راحت دهند تا افراد خانواده بتوانند رییتهران تغ ای جانیآذربا ــخت نبود و  يتقاض او س

ــد و از آن جا یزندان نیکار اتفاق افتاد و ا نیا بعد از انقالب  شــناختندیشــاه م یعنوان زندان بهکه او را  ییمنتقل ش

بود کمک کند تا از او خواسته یباشد. صارم یدار صارممنت شهیباعث شد تا او هم نیشد. ا تهیکم سیآزاد شد و رئ

ـــکل مال یبود تاجراندو نفر که گفته نیا ـــتند که به خاطر مش ـــدند را از مرز رد کنند تا با ممنوع یاتیهس الخروج ش

که  تهیکم سیاست. رئها گرفتهگفت که صد هزار تومان از آن تهیکم سیکنند و برگردند. او به رئ دارید شاندهخانوا

را  ییهااگر نصف پول م،یخرج و مخارج دار نجایما هم در ا«بود، به او گفت: کرده فیتعر یمصار یاز دوست اریبس

شما را م نانیما هم با اطم د،یبه ما بده دیکه گرفت شما م لیمرز تحو درو  میبریکامل مهمانان   یصارم» .میدهیافراد 

همراه با برادرزنش آمد  تهیکم سیصبح رئ 10و ساعت  دهدیم عانهیرا به عنوان ب یو مبلغ کندیرا قبول م شنهادیپ نیا

ـــداران آن راه را برا«و گفت که  ـــ يهمه پاس  ماناهار و خوردن چلوکباب دعوت کردند و همه خواهند آمد و ش

  ».دیکن یبه همراه برادرزن من راه را ط دیتوانیم

  

  

  و همسرش ياکبر الجورد
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 يدر پا لیاتومب 3,5رفتند. حدود ســاعت  هیفرد آمد و راه را رد کردند و به ســمت مرز ترک نیظهر برادرزن ا حدود

سب منتظر آن ستادیا یکوه شوند. آنو دو نفر با ا سب 8ها ها بودند تا از کوه رد   کردند و به نقطه يسوارساعت ا

آن  يریبود و سراز رانیطرف کوه خاك ا نیا یبیسراش«بود:  هیو ترک رانیا يکه خط مرز دندیرس یالراس کوهخط

 انی. الجوردکردندیرا ترك م رانیبعد ا ياها در لحظهبود؛ چرا که آن یبیلحظه عج نیا» .هیطرف کوه خاك ترک

قدم  کیقرار دارد و  رانیخاك ا يقدم من رو کینقطه  نیبه نظرم آمد حاال در ا«لحظه نوشــته اســت:  نیا يدرباره

ــکرده هیتک هیترکخاك  يبر رو گرمید ــمانم در آن س ــت. دلم گرفت. چش ــب جا یاهیاس . اما نگاه دیدیرا نم ییش

سرت سرزم ران،یا کیتار يهابه همان افق یح شوب کرد. من حاال  سر م ینیوجودم را دچار آ شت  شتمیرا پ که  گذا

ـــته و پرورش پ ـــرش ـــتگانم،درگ يکرهایبود. پکرده دایذرات وجودم با آب و گل آن س که پدرانم، مادرانم در  ذش

 يادگارهایو  خیاند. دل کندن از آن همه خاطره و از تارخفته نیســرزم نیهمه در خاك ا ،یطوالن يهانســل رهیزنج

 ».کردمینگاه م رانیا کیدور و تار يهاعلت با حسرت به افق نیدشوار بود. به ا اریام بسخانواده

ها بود ماندند. آن هایرانیشــان عبور دادن اکه کار خانواده يرمردینه پروز در خا کی يدو از مرز رد شــدند و برا آن

 کایتماس گرفت تا بتواند مقدمات رفتنش به آمر يبا همسرش هما زاهد ونیهما وشیبکر رفتند و از آنجا دار اریبه د

 جمهورسیزد و مشخص شد که او از رفاقت سابق خود با رئ زنگ زین يزاهد ریرا فراهم کند. چند ساعت بعد اردش

سته به دار هیترک ستفاده کرده و از او خوا  کایکه نه تنها مقدمات رفتن او را به آمر يداریکمک کند. د ونیهما وشیا

 يرارا ب کایآمر يزایفرانســه و قول و يزایبودند توانســت و يجمهور اســتیکه در ر يفراهم کرد که با کمک افراد

ـــرش بگ ـــکالت ییماجرا انیم نی. در اردیخود و همس با مش ـــفر را  مه س ند ادا به یرو ماجرا اعالم  نیرو کرد. ارو

است و شده یبعد در فرودگاه مشخص شد که اشتباه یبود. هرچند ساعت رانیاز ا انیهمسر الجورد یالخروجممنوع

 نیرا گرفته و به نقطه آغاز ا کایآمر يزایو ياتهو بعد از گذراندن پروســه چند هف وســتیبه او پ سیهمســرش در پار

  .دندیفرودگاه شارل دوگل رس یعنیسرنوشت 
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 يالجورد بیحب 

خود را  یو جوان یآمد و نوجوان ایدر تهران به دن 1317 نیفرورد 8روز  ،يفرزند محمود الجورد ،يالجورد بیحب

 نانیو کارآفر يفعاالن اقتصاد نیبود که از مشهورتر يگذراند.او از نسل سوم خاندان سرشناس الجورد وركیویدر ن

سال  صنا تیموقع« وانبا عن رانیدر ا ی، کتاب1389قبل از انقالب بودند. در  صاحبان    »يدوره پهلو رانیدر ا عیتجار و 

 .پردازدیم يمنتشر شد که به سرگذشت خاندان الجورد

را از دانشـگاه » وکارارشـد کسـب تیریمد«ارشـد  یکارشـناسـو لییخود را از دانشـگاه  یمدرك کارشـناسـ بیحب

 يکه پا به دوره یاما هنگام يالجورد بیکرد. حب افتیاز دانشــگاه آکســفورد در زیاقتصــاد را ن يهاروارد و دکترا

گروه  تیریاز مد یبخش التش،یتحص انیاز پا پس زیگذاشت، راه خود را از برادرانش جدا کرد. اگرچه او ن یانسالیم

 يهاآموختگان دانشگاه. او از دانششودیم ادیمحقق  کیشهر را برعهده گرفت، اما اکنون از او به عنوان به یصنعت

و مرکز  دیدســت کشــ ياقتصــاد يهاتیاز فعال 1348و اقتصــاد بود. او در ســال  MBAدر رشــته  »لیی«و » هاروارد«

ــ تیریمطالعات مد ــال  سیرا در تهران تاس  ،يالجورد بیپرداخت. حب سیمرکز به تدر نیدر ا زین 1357کرد و تا س

  دانشگاه هاروارد است. انهیدر مرکز مطالعات خاورم رانیا یشفاه خیپروژه تار ریمد

  

  

  يالجورد بیحب
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درگذشت، از  کایدر آمر یسالگ 86در  يماریدوره ب کیپس از  1400سوم مرداد  کشنبهیکه روز  يالجورد بیحب

س شگامانیپ ستگذاریآموزش  شور بود.  نیدر ا یشفاه ينگارخیتار شروانیاز پ نیو همچن رانیدر ا تیریو مد يا ک

ـــ يالجورد ـــفاه خیپروژه تار ياندازراه نیو همچن رانیا تیریمرکز مطالعات مد سیبا دو کار مهمِ تأس  ران،یا یش

 رانیا یو پژوهشــ یدانشــگاه يجامعه يرا به رو ياتازه يها، راه1357و پس از انقالب  شیپ يدر دو دوره بیترتبه

شود. در دوره صنعت ياگ شد  صاد یکه ر ضور و همکار رانیا يو اقت شارکت بخش  یخارج يهاشرکت يبا ح و م

ص صو شگاه هاروارد آمر وبود، اشده سریم یخ  نیبود. همچن رانیدر ا تیریمد يسازیبه دنبال بوم کا،یبا الهام از دان

ـــال ـــالم يکه جمهور ییهادر س ارائه کند،  يدوران پهلو خیتار ژهیوبه خیخود را از تار تیروا کردیتالش م یاس

 .اول آشنا کردو دست گرید یتیها را با رواها و چشمگوش يالجورد بیحب

 ییهانهیشــان، گنجکه دور از وطن دانندیم یانیرانیجزو معدود ا ارشــاطریرا در کنار احســان  يالجورد بیحب یبرخ

عنوان بازگشت، به رانیبه ا التیتحص انیپس از پا یوقت بی، حب1342بر جا گذاشتند. در سال  رانیا يدرباره یخیتار

 يهاتیاز فعال 1348بود، مشغول به کار شد، اما در سال  اشادهبهشهر که متعلق به خانو یگروه صنعت رانیاز مد یکی

صاد ش ياقت ست ک شگاه يو به کارها دید ش یدان  تیری، مرکز مطالعات مد1350دهه  لیاوا رد .آورد يرو یو پژوه

سه عال صادق فعل تیریمد ی(مدر شگاه امام  ضایو دان شکده بازرگان یعلم ئتیه ي) را با کمک اع هاروارد در  یدان

ــ ــد نیا يامنا ئتیه ریکرد و خود دب سیتهران تأس ــت که احداث ا يروزنامه .مرکز ش  نیاطالعات در آن زمان نوش

 ،یبر کمک مال شد و دولت عالوه نیتأم یو خصوص یبخش عموم لهیوسو آموزش آن به ساتیتأس زیمرکز و تجه

تا  نیهمچن يالجورد بیحب .در نظر گرفت رانیا تیریمرکز مطالعات مد ســاتیاحداث تأســ يبرا نیهزار متر زم 80

صورت  یمرکز در دوران نیا سیمشغول بود. تأس »یعموم يگذاراستیس«درس  سیمرکز به تدر نیدر ا 1354سال 

ــنا ــاد و ص ــد بود و نخبگان در ا رانیا عیگرفت که اقتص ــ جهینت نیبه ا رانیرو به رش ــد  يکه برا بودنددهیرس ادامه رش

 .پرداخت تیریمد یبوم يروین شبه پرور دیبا رانیا یو صنعت ياقتصاد

ــادق«مرکز به  نی، ا1357از انقالب  پس ــگاه امام ص ــال  لیتبد» دانش ــط س ــد و تا اواس ــتیر 1393ش آن بر عهده  اس

ضا مهدو سالم يپرنفوذ جمهور ونیاز روحان ،یکن يمحمدر سئوالن ا یا ساس  نیبود. م شگاه تالش دارند تا بر ا دان

ـــالم يدئولوژیا ـــالم يجمهور يارهایو مع یاس ، 1357کنند. پس از انقالب  تیرا ترب »نظاممتعهد به « یرانیمد یاس

 یگروه صـــنعت رعاملیمد ،يرا مصـــادره کرد و احمد الجورد ياموال خاندان الجورد ران،یا سیتأســـحکومت تازه

تالش داشــتند  نیآغاز يهادر همان ســال يالجورد يخانواده ياعضــا یترور شــد. برخ 1358در مرداد  زیبهشــهر، ن
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وطنش را  از ایرانیان ياریمثل بســ زین يالجورد بیبود نجات دهند، اما حبافتاده حکومتخود را که به چنگ  راثیم

 .رفت کایترك کرد و به آمر

ــال  در ــنهادیبه پ 1359س ــگاه هاروارد طرح اول یکی ش ــتادان دانش ــفاه خیتار يپروژه يهیاز اس را به مرکز  رانیا یش

ـــهر نیا انهیمطالعات خاورم ـــگاه ارائه کرد و در ش  يالجورد بیخود حب تیریطرح با مد نیا ياجرا 1360 وریدانش

در  1360تا  1300 يهاکردند که در فاصــله ســال گووگفت ینفر از کســان 134از  شیآغاز شــد. او و همکارانش با ب

صب بودند و جزو صاحب رانیا شمار م» رجال«من ش ای رفتندیبه  شتند و از چندوچون ماجراها یدر حوادث نق  يدا

 .مطلع بودند یخیتار

ست خاطرات هساعت 896پروژه  نیمجموع، ا در ضا رانیوزنخ  ،يگذارقانون يهابخش ها،نهیکاب يدیکل يسابق، اع

ضا سانه ،ییق صر صو س ؛یها و بخش خ سیرهبران قبائل، احزاب  سلح،  يروهایمخالف، فرماندهان ن يهاگروه ،یا م

سازمان امن شد  سران ار ساواك) و د تیاف ش یخارج يهاپلماتی( س یکه نق ستیمهم در  شته رانیا ا ضبط دا اند را 

  .استردهک

  

 1984سال  يریبص نیدو ناشناس. نشسته: شه ،یصدق اءیض ان،یاِما دلخان ،يالجورد بی. از راست: حبرانیا یشفاه خیگروه تار ياعضا

  )انیاِما دلخان یشخص وی(عکس از آرش
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ــاپور بخت ــر ینیام یعل ار،یش ــت ،یامام فیو جعفر ش ــابق مجلس  ندهینما ییمظفر بقا ،يدوران پهلو رانیوزاز نخس س

از بزرگان  ییخارجه دولت موقت پس از انقالب، ناصر قشقا ریو وز رانیا یرهبر جبهه مل یسنجاب میکر ،یمل يشورا

اســتاد فلســفه و فرزند  يزدی يحائر يمهد نفت،شــدن صــنعت  یمل انیمحمد مصــدق در جر ارانیو از  ییقشــقا لیا

به ســراغ  ،رانیا یشــفاه ختاری يپروژه اندرکاراندســت بودند که یاز جمله کســان يزدی يحائر میعبدالکر اهللاتیآ

 .ندآنان رفت

صر پاکدامن از د ونیهما وشیدار ،یهما ناطق، منوچهر هزارخان ،يدفتر نیمت اهللاتیهدا ،یجیاله میعبدالکر  گریو نا

سال  10به  کیپروژه نزد نی. اخوردیپروژه به چشم م نیشوندگان اشان در فهرست مصاحبههستند که نام ییهاچهره

و همکارانش به  يکه الجورد یاز کسان ياریبس شد. شرمنت زین یشفاه يوگوهامکتوب گفت يو نسخه دیطول کش

پروژه نبود، خاطرات ارزشمند آنان هرگز  نیو چه بسا اگر ا گذراندندیآخر عمر خود را م يهاشان رفتند، سالسراغ

سیبه ثبت نم ضمن آندیر شته که قابل يرا برجا یخیتار يانهی، او گنج»صدا«ر که از نظ.  ستفاده براگذا  ندگانیآ يا

ــ ــت. ش ــاحبه وهیاس ــاعته يهاثابت مص ــت که گفت نیپروژه به ا نیا يچندس ــورت اس وگوها در دو مرحله انجام ص

ـــود؛یم ـــاحبه يدر مرحله ش ـــونده وقااول مص دوم  يو در مرحله کندیم انیخود را ب یو نکات مهم زندگ عیش

 ياری. بسپرسدیاطالع داشته، م هاشونده از آنکه مصاحبه یخیموضوعات و حوادث مهم تار يکننده دربارهمصاحبه

ها از درون مصــاحبه نیا یکه گاه يااند و بر چهرهوگوها ســخن گفتهگفت نیا تیاز مورخان و پژوهشــگران از اهم

فقط به ســراغ  ياند که الجوردنکته اشــاره کرده نیبه ا نیاند. همچنکرده دیأکت کنند،یارائه م رانیا نیشــیحکومت پ

ـــور دارند. با ا نیدر ا زیحکومت ن نیمخالف ا يهابود و چهرهنرفته يوموافقان حکومت پهل حال،  نیمجموعه حض

ــاه نیاز ا رانیدر داخل ا یبرخ ــا ش ــنایا يکه خبرگزار یقلپروژه انتقاد کردند. محمدرض ــگر تار«او را  س   »خیپژوهش

 است.متهم کرده خیتار» ساختن«پروژه را به  نیکرده، ا یمعرف

ــا مختار نیهمچن ــفهان يرض ــگر تار« کی ،یاص  ،وگوهاگفت: در گفت رانیکتاب ا يبه خبرگزار گر،ید »خیپژوهش

 ندارند. یشونده اطالعات کاف وگوفرد گفت يکنندگان دربارهمصاحبه

ــفاه خیتار يپروژه اما ــت یبا وجود برخ رانیا یش ــهیآن، هم یاحتمال يهایکاس ــمند برا کیعنوان به ش  يمنبع ارزش

ـــر ا خیتار قیتحق ـــوص که چندخواهد ماند. به یباق يدوران پهلو خیتار ژهیوبه رانیمعاص از  یگروه شیپ يخص

 تیها را با قابلمصـــاحبه يشـــدهادهیو متن پ دندکر سیپروژه تأســـ نیا يرا برا يگرید تیســـاداوطلبانه وب انیرانیا

 و پژوهش در دسترس عموم قرار دادند. قیتحق يبرا يصورت کاربردوجو در متن بهجست
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ــال  نیهمچن يالجورد بیحب ــتمجموعه تک رانیدب ئتیه سیرئ 1379از س ــگاه هاروارد  انهیخاورم يهانگاش دانش

را منتشـــر کرد که  »رانیدر ا یو خودکامگ يکارگر يهاهیاتحاد«، کتاب 1363در  ز،یســـال قبل از آن ن نیبود. چند

که  ،رانیا سیاسی يهاخاطرات چهره کتاب تعدادي ها،نیا يمنتشر شد. و افزون بر همه زیآن ن یفارس يبعداً ترجمه

  است.منتشر شده رانیدر ا يالجورد بیحب يراستاریاست، با و رانیا یشفاه خیتار ياز همان پروژه یبخش

  

  

  يالجورد بیحب يراستاریبا و ،رانیا ي سیاسیهاخاطرات چهره کتابتا از چند
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 یروانیا یمتق میرحمحمد

شد.  مصادره 1357بود که اموالش بعد از انقالب  یدارانهیو از سرما یکفش مل انگزاریبن ،یروانیا یمیرح یتق محمد

ــ یکم ــهر تهران، در حاش ــرشیکه  یاتوبان هیدورتر از مرکز پرتردد ش ــو کس ــتان البرز  گرشید يبه تهران و س به اس

 يمجموعه خودروساز يبرا» شامخ« ی. گروه صنعتاستدهتنها افتا ياقتصاد يادر دل مجموعه یمیقد يانبار رسد،یم

شان مکندیم دیتول یدکیقطعات  پایسا ست محوطه را ن  یکییکیو انبارها را  دهدی. نگهبان مقابل انبار مجموعه با د

 ندارد. گرانیبا د یانبار شباهت نیآخر که ی. انبار لنت ترمز، سپر، چراغ و انبار کفش ملشماردیم

خود را در آن بنا نهاد.  يانبارها نیاز بزرگتر یکیکرد و  يداریرا خر یچند سال قبل محوطه کارخانه کفش مل پایسا

و  پایسا یمقابل گروه صنعت یتاکس يراننده کیشناسند.  یاما کارمندان مجموعه همچنان محوطه را به نام سابقش م

ـــتادهیا عهمجمو رعاملیکه به انتظار مد یدر حال یانبار کفش مل محدوده  نیبه ا یمنطقه همگ یاهال« : دیگویم س

خواهند به مجموعه  یم یوقت یحت ،یو انبار کفش مل یکفش مل ابانیخ ،ی. چهار راه کفش ملندیگویم یکفش مل

ـــامخ ب را چک  يعبور يکه خودروها یمجموعه در حال ینگهبان مقابل خروج» .یکفش مل ندیگویهم م ندیایش

 یکه ظهر نهار رو تو محوطه کفش مل شــهیم ی. ســه ســالدنیخریبرام م یبچه که بودم کفش مل«: دیگویکند میم

ــل یونیراننده کام» .میخوریم ــاختمان اص ــتادهیا یکفش مل یمقابل س ــتس ــفهان به تهران آمدهاس ــت تا . او از اص اس

  ببرد. رانیرا با خود به مرکز ا دیپرا یدکیمحموله قطعات 

  

  پوش بیفرامرز ع - یروانیا یمحمد تقاز سمت راست: 
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و به  شناسدی. مسؤل بوفه او را خوب ماستستادهیا فروشد،یم گاریو س کیو ک يکه به رانندگان چا ياکنار دکه 

محوطه تعجب  نیبار آمدم به ا نیاول يبرا یوقت«: دیگویم یاصــفهان ي. رضــا رانندهزندیم شیاســم کوچک صــدا

ــگاه یکفش مل نجایا دمیکردم که د ــت. هنوز فروش ــفهان کار م یکفش مل يهااس ــتباه کنندیدر اص . فکر کردم اش

ــن ــدمیش ــت ماش ــمیم میرویکوه م یبود. وقت یکفش مل دیدارم که تول کرزیجفت ک کیهنوز  نی. پش  راثیم» .پوش

ــم رانندگان کام میبخش اتوبان قد نیتردر دورافتاده یروانیا یمحمد تق انبارگردانان و  ون،یتهران وکرج تنها در چش

سا ست. کارخانهمانده  پاینگهبانان  س ياا شت، بزرگتر 50 يدر دهه سیکه پس از تا صد دا صادر  دکنندهیتول نیق و

 است.داده يرا در خود جا پایسا دیتول نیترارزان یدکیحاال تنها قطعات  یول ردیلقب گ انهیکفش خاورم يکننده

سول شگاه کفش مل کیفروش  م . تمام الگوها را میندار دیتول گریما د« : دیگویتهران م يسهرورد ابانیدر خ یفرو

تر هم کار به صـــرفه تی. در نهاشـــودیکم م یلیخ هانهیهز نطوری. ازنندیما کفش م يو آنها برا میفرســـتیم نیبه چ

 يمثل سابق مشتر« است:که در فروشگاه نصب شده دهکر ینچیا 21 ونیزیآنتن تلو میخودش را سرگرم تنظ» است.

. کنندیم هیکفش بدون اســم ته ای خرندیم یکفش خارج ایمردم  شــتری. بســتیباال ن یلیها خکفش تیفی. کمیندار

سفانه حت ض یمتا شده یها عنوان کفش ملوقت یبع ست. مثال بد هم  ش گفتیبود و مآمده یجوان کیا  دیدار یکف

شتنخورده یمل کفشآن آرم  ریکه ز شد. اتفاقا ما هم دا  گرید يجاها دیتول یملکفش يهاشعبه شتریدر ب یعنی. میبا

که ســنگ  یهنگام یروانیا یســالها قبل محمدتق» ارزانتر اســت. گرید يهاهم از نمونه هامتی. قشــودیهم فروخته م

ــور يبنا ــت، تص ــ نییپا تیفیاز ک يکارخانه خود را گذاش ــد داش ــت. او قص ــورها داتیتول تنداش  يخود را به کش

 ياو تنها انبار يهاپس از گذشــت ســالها از کارخانه یهم صــادر کند ول یشــرق ياروپا یو حت فارسجیخل يهیحاشــ

ــ ــهیحاش ــگاهها نینش ــؤل ادارهمانده یمهجور باق يو فروش ــت. مس ــالها یراوانیا یاموال محمدتق ياس پس از  يدر س

شد.  یسرپرست کارخانه کفش مل یروانیاموال ا يدارد. او پس از مصادره حضور یانقالب، اکنون در اتاق بازرگان

کارخانه را در دست  ياداره یوقت« : دیگویاز گذشته م یو با حسرت زندیم نکیشده، ع دیسف یسرش همگ يموها

ــدن تول يراقتصــادیغ لیبه دل يبعد يکارها هنوز مرتب بود. البته در ســالها بایتقر م،یگرفت ــرفه  يادامه د،یش کار ص

سال قبل هم کفش مل یچندان ياقتصاد شعبه یبه صورت رسم ینداشت. چند  ها و انبارها ورشکسته شد. البته هنوز 

بود.  دیتول ياهل تالش و تکاپو برا ياز همراهان ســابق او مرد ياریبه گفته بســ یروانیا یمحمدتق» اســت.حفظ شــده

: دیگو یم یروانیدر مورد ســـوابق ا یروانیکتاب خاطرات ا يســـندهیو نو یخیکام پژوهشـــگر تار نیریشـــ دونیفر

در  رد،یقزاق قرار بگ يروهای، چند روز قبل از ســوم اســفند که تهران تحت تصــرف ن1299بهمن ماه  21در  یروانیا«
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 میرح بزرگپدر يآمد. تجارتخانه ایبه دن رازیش ریتاجر)، در محله مش انشینیشی(تا هفت نسل پ شهیتاجر پ ياخانواده

 یدستپمپ يبود که تعداد یکس نیاول نیبود. همچن رهیو غ یراهنیپ يهاپر از اجناس مختلف، از جمله توتون، پارچه

کاظم بود که دو زنش قبل از  رزایکردند. پدرش محفر يشــتریب يامر باعث شــد مردم چاهها نیآورد و هم رازیبه شــ

  بودند.فوت شده میمادر رح

سرش نزهت 20از  شیب يو شت پدر و عموسال با هم سن دا سا، اختالف  سرما زین میرح يالزمان پار  يهیبا اتکا به 

در  میمشــارکت داشــتند. پدر رح ياقتصــاد يتهایاز فعال يتجارت و در تعداد ،يدارنیزنانشــان به زم هیارث زیخود و ن

ـــ ـــت که به واردات چا ياتجارتخانه رازیش بود که  فرزند بزرگ خانواده میرح پرداختیم اكیقماش، و تر ،يداش

سالگ سن شش  ست داد. بعد از ا یمادرش را هنگام تولد فرزند چهارمش در  نکرد.  يگریزمان پدر ازدواج د نیاز د

ـــا ازدواج کرده میعبدالرحمن که با خاله رح میرح يعمو ـــمت الزمان پارس ـــتند يفرزند کهیدر حال بودحش به  نداش

ـــت ـــرپرس ـــا و س  1324پرداختند. محمد کاظم، در نوزدهم آذرماه  میکر مدو مح میمحمد رح یپرورش محمدرض

 يبرا میمانند رح مینداشت و هرکدام بطور مستقل کار کردند. محمدکر يبا برادرانش ارتباط کار میدرگذشت. رح

ص يادامه ص کایبه آمر لیتح ضا که مرد لیرفت اما به تح شت. اما محمدر ست و دل  يادامه نداد و در آنجا درگذ د

ـــتریخود را ب یباز بود زندگ ـــ ش ـــ يبه گفته» گذراند. دهیاز راه فروش اموال به ارث رس  یروانیا میکام، رح نیریش

ـــباهت  يهااز آنکه به آقازاده شیاو در تجارتخانه ب گاهیبود. جاپدر گذرانده يرا در تجارتخانه یکودک تاجر ش

 بود.نسبت برده يبازار يهاباشد به شاگرد حجرهداشته

ست ياو در حجره کارها  از جمله  یمختلف يشان کارهادر تجارتخانه یاز کودک میرح« : دادیو نظافت را انجام م یپ

ست يجاروب کردن و کارها سوله پ سه يبعد از اتمام دوره می. رحدادیرا انجام م یمر ستان در مدر  يبرا ه،یباقر يدب

ست یسالگ 12در  یسیزبان انگل يریادگی صفهان رفت. ا وارتیبه کالج  شان م نیا اش به که خانواده دهدیانتخاب ن

در  یرساند. قبل از قبول انیبه پا یادب يرا در رشته رستانیدب 1320در سال  میآموزش مدرن توجه داشتند. رح تیاهم

شکده شرکت نفت آبادان کار کرد. رح یحقوق بدون اطالع پدر به آبادان رفت و مدت يدان سالها میدر   1321 يدر 

داد. از  لیحصــادامه ت ییدانشــگاه تهران، در رشــته قضــا يو اقتصــاد یاســیحقوق، علوم ســ يدر دانشــکده 1324 یال

 گان،یشا یدعلیزاده، سمصباح ا،یرنیپ ،يدفترنیاحمد مت ،یامام دحسنیس ،یسنگلج محمدخیمثل ش یبرخ دشیاسات

ــنجاب میکر ــ ،يفکر يتهایدر فعال ینقش مهم یعبداهللا معظم ،یس ــیس ــ يدهه یاجتماع یاس در  میرح» کرد. فایا یس

پدرش ازدواج کرد.  هیبعد به توص ی. او مدتکردیوصال تهران کار م ابانیخ نیدر پمپ بنز یمدت ییدانشجو يدوره

تذکر داده به او  مذهب يااز خانواده يبود دخترپدر  کرد.  نیچن زین یتقازدواج انتخاب کند. محمد يبرا یتجار و 
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ـــ نیهمدر  میرح ـــ« : دیگویکام م نیریزمانها به فکر ازدواج افتاد. ش  گفتیپدرش گوش کرد که م يهیبه توص

 نیمهرآئ رستانیدر دب یسیزبان انگل سیومسلمان انتخاب کن. در اثر تدر بایتجار باهوش، ز يهمسرت را از خانواده

سته رستانیدب ریاال جرالد مد انم) با خرازیانگلستان درش ییسایکل نیمرسل اتیه رستانی( تنها دبراز،یش خود را  يخوا

ــت اال ن انیدر م ــاگرد اول آن دبدانش منتخب را که نتیز زیگذاش ــتانیآموز ش مورد نظر او را  يهایژگیبود و و رس

 بود. رازیاتاق تجار ش سیدختر حاج فرج منتخب رئ نتیکرد. ز شنهادیداشت پ

در  میرح يدارم که در خدمت مادرزنم باشم. اصرارها یدر زندگ یمن روش«بود: گفته نتیاول به ز داریدر د میرح

ـــم تینها  یزندگ» درآمدند. گریکدیبه عقد  1327 رماهیداد و آن دو در چهارم ت رییحاج فرج منتخب را تغ میتص

 یدرسر داشت. آغاز دوران تازه تجارت محمدتق یبزرگ يهادهی. او اشودیهمراه م یراتییپس از ازدواج با تغ یروانیا

سرا نیاول«بود:  نگونهیا یروانیا سبزه م يمحمد يتجارتخانه خود را در  سهام دانیدر  شرکت  باتا  یبازار تهران با نام 

صادرات کت ستاندارد به منظور  شرکت ا  تر،کفش، چ ،یمغز گردو، آنقوزه و پنبه و در مقابل چتائ ،یمواد روغن را،یو 

آغاز  1330کار صادرات و واردات را در تابستان  یسیبا استخدام دو انگل کردیوارد م یو گالش ازچکسلواک یگون

ـــتاندارد را با دو راه ورود و خروج در خ دیدر چهارراه گلوبندك خر ینیرد. بعد از آن زمک ـــاژ اس  امیخ ابانیو پاس

ــع يبه گفته» احداث کرد. ــگاه  ،يدیدکتر س ــتاد دانش ــگر گریو د تهراناس  میرح ،یروانیا یزندگ  يبر رو انپژوهش

ــنهادیپ ــ هیاول ش ــت. اما باتا به  یندگیکارخانه کفش را به توماس باتا داد، که در آن موقع نما سیتاس فروش او را داش

 يتقاضا رانیا ییاکثرا روستا ي. مصرف گالش در جامعهرفتینپذ یشرق يجاتش در اروپاهشدن کارخان یسبب مل

در جهت  یروانیاقدام ا نیبود. نخســت ریمناطق ســردســ ینوع کفش، عموما مورد درخواســت اهال نی. اشــتدا يادیز

صرف بود. به هم يکاال نیکردن واردات ا نیگزیجا سلواک نیپر م صل آن آوردن دو  یمنظور به چک سفر کرد وحا

شناس و  ستگاه اتوکالف بود که از آن برا کیکار ست يد ست کردن گالش در خ کیگرم کردن ال  امیخ ابانیو در

 یتومان در مقابل مشابه خارج 4تا  3نوع کفش در داخل کشور، در حدود  نیا دی. تولشدیاستفاده  م يمحمد يسرا

ـــت. رح نهیهز اشیده تومان اوقات  یدارند. اما اگر بتوانند، برخ ازیمردم به نان و کفش ن يمعتقد بود که همه میداش

  بمانند. کفشیب توانندینان نخورند نم

شت. او م یجالب يهادهیا میرح سعه بدون کفش امکان گفتیدا سال ستین ریپذتو در مهرآباد تهران  ینیزم 1334. 

کارگر را در  35متر ساختمان آن  400متر بود که  700 نیکرد. وسعت زم يداریاش خرکارخانه تیتوسعه فعال يبرا

 نیام در مورد اک نیریرا منعقد کرد. ش ییکایآمر» بشهیل«با شرکت  يبود. او به سرعت قرارداد همکارداده يخود جا

از کارخانه کفش ولکو  ییکایآمر بشهیکفش را در مهرآباد با شراکت، ل دیکار تول میرح« : دیگویاو م یمقطع زندگ
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ـــروع کرد تا با امت ـــرکت تول نیا ازیش ـــاند. ا رانیخود را در ا داتیش ـــرکت کفش نیبه فروش برس  سیتن يهاش

سبکف ست رهی. که با زفروختیم یو کتان کتخت،  شده تول یکیال ستگاههاشدیم دیپرس  شرکت  ي. د پرس را 

ـــدیدوخته م یهم در کفش مل مانند برزنت ه،یکفش دو ال يهیبود. رووارد کرده رانیولکو به ا با  ی. بعد از مدتش

ش يداریخر سرما یداخل يهادوخت از پارچه ينهایما ضر به  شد کفش ولکو حا ستفاده   يو آوردن فناور يگذارهیا

شه کارخانه ته کایبه آمر میشد. رح رانیبه ا ش هیرفت و نق شرکت وارد کرد. کارخانه در بَ نیو ما دو آالت آن را از 

شدن نفت را  یمبارزات مل يگرفت که مردم خاطره»  یمل«زوج محصول داشت. شرکت کفش نام  150امر روزانه 

 يهمکار میبودند که با رح یکسان ،یو مولر اهل چکسلواک يعطر یمعتبر، مصطف اصرزمان ن نیدر ذهن داشتند. در ا

ـــعه کارخانه یخانه در مهرآباد جنوب يادیتعداد ز يداریبا خر می. رحکردندیم  يدوره نیدر ا» ها پرداخت.به توس

شهاقرار گرفته یروانیرقبا در کنار ا یزمان سلواک دیتول يبودند. کف سه یچک ش هستارو کفش   طیشرا دیو کفش مه

تالش کرد تا بازار را به انحصار خود  یروش يریبا بکارگ یروانیبودند. اما ادشوار ساخته يقدر یروانیا يازار  را براب

ـــ دیدر آورد. عالوه بر تول ـــت رهیز دیتول نهیکارخانه در زمسیکفش به تاس ـــتر و بند  دی، تول PVC یکیکفش الس آس

ش 1350مقوا و کارتن (در آذر  دی) تول 1347جوراب (خرداد  دیکفش، تول سمه در  دیتول ،يساز نی) قالب، ما  600ت

که  زی)، ن 1352بند (در سال  يانواع دستکش و رو دی)، تول 1352 نیو خودرو (فرورد يصنعت، کشاورز ياندازه برا

ـــنعت کفش بود، اقدام کرد. مرحله بعد يالزم برا يابزارها ـــعه در نقطه يص ـــآ ياتوس که در همان جا کار  دغاز ش

ـــ انیبه پا یکفش مل مجموعه  نیکرد و بزرگتر يداریتهران و کرج خر میرا در اتوبان قد ینیزم یروانیا ی. تقدیرس

ستخدام در بعد یاو مدت يکفش را احداث کرد. کارخانه دیتول یصنعت  یروانیآورد. کارخانه اده هزار کارگر را به ا

مصر شد. او بازهم در مصر  یبعد راه یرفت و مدت کایبه بوستون آمر یرد. محمدتقک دایسالها بعد به دولت انتقال پ

  .دیسه سال قبل چهره در نقاب خاك کش یروانینفر را به استخدام درآورد. ا 700کرد و  سیتاس گرید ياکارخانه

که  یبراساس اطالعات .ردیگیم يجا رانیگذشته ا يدر پنج دهه نانیکارآفر نیبزرگتر يدر دسته یروانیا یمحمدتق

 تیفعال يسالها یدر ط یروانیا«است: داشته ياسابقه نیمنتشر شده او چن یروانیرشد از عملکرد ا شگامانیدر کتاب پ

انواع کفش  دیتول ينهیدر زم یشرکت صنعت 25از  شیب و يو تجار یشرکت صنعت 50از  شیب سیدر تاس اشیصنعت

شـرکت را به نام چرم  نیو آخر 1330 ریشـرکت با نام باتا در ت نیمشـارکت داشـت. اول یو داخل یخارج يبا شـرکا

 یکفش ورزشــ دیبه تول ایبه ثبت رســاند. شــرکت کفش پو يو چرمســاز یبه منظور دباغ 1356در ســال  نويخســرو

کفش  1347در بهمن ســال  یکفش صــنعت ،یکفش چرم دی، تول 1342، کفش فارس در  مرداد  1330دربهمن ســال 

 يسازکفش يهاشدند. با رشد کارخانه سیو ... تاس ییدمپا دیبا تول 1349 وریدر شهر یمل یو پوشش، سرپائ یمنیا
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آالت  نیو ماشــ يفناورخود را به واردات  يکرد و جا دایکاهش پ دایبه واردات کفش شــد ازین یاز جمله کفش مل

س» داد. يسازکفش س تیفعال يسالها یبزرگ نبود، او ط ینیتنها کارآفر یروانیاعتقاد دارند، ا ياریب  اریخود توجه ب

 میدر اتوبان قد یبعد شهرك مسکون یآنها ساخت و مدت يخانه برا 400. تعداد دادیبه کارکنان خود ارائه م ياژهیو

دسـت  یکار بزرگ اجتماع کیزمان به  نیدر هم ياقتصـاد تیعالوه بر فعال نیکرد. همچن يتهران و کرج راه انداز

به منظور بزرگ  1343 رماهیدر ت يســابقه نداشــت. شــرکت کانون مشــاوره اقتصــاد رانیا خیزد که تا آن زمان در تار

 یبنگاه صنعت رانیاز مد انکودک نیا ندهیشد تا در آ سیتاس پوریروانیکودك از دو ماهه تا دو ساله با نام ا 22کردن 

سمت عمده بودجه ک شوند ق صاو ب صارف تح سائل زندگ یلیانون به م شاك و و سد و لوازم خوراك و پو  یاطفال بر

سال و خاتمه  جدهیبسن ه دنیاز اطفال پس از رس کیچیه« است:موسسه آمده نیساده و کم خرج باشد. در اسناد ا

ــ ــتدر مقابل کانون نخواهند د يتعهد التیتحص  یزندگ يند. از هر لحاظ مختارند که دراجتماع وارد و به آبروماش

سه ا س ستیکنند. فقط انتظار مؤ ص ن سبت به تح ستگ يدانش جد لیکه آنان ن سک بد یبوده و ادب و آرا  انتیو تم

ساخته و تمام ب يشهیمقدسه اسالم و امانت و صداقت و حسن اخالق را پ را برادرانه دوست  گریکدینفر  ستیخود 

 ».بدارند

 سیعالوه بر تاســ یروانیا«: دیگویاشــتغال درخشــان اســت. او م جادیدر ا یروانیا يکام اعتقاد دارد، کارنامه نیریشــ

 یشرق يو اروپا يبود به شوروها توانستهدر کل فروشگاه متیق يسازکسانیو  رانیدر سطح ا یفروشگاه کفش مل

ـــادر کند در ط نیکفش پوت ـــال فعال 30از  شیب یص ـــ ت،یس ـــال  بودتهتوانس به ده هزار نفر را در  بیقر 1356در س

و  یروانیکرد. تعصــب نســبت به گروه در نزد ا لیرا به خانواده تبد ی. او گروه کفش ملدیمشــغول نما شیهاشــرکت

به همراه داشـت. آنها  خیپرسـنل توب يبرا ،یمل ریکفش غ دنیاسـاس پوشـ نیالعاده بود. بر افوق یانیو م یعال رانیمد

ـــ ـــرکت تندحق نداش ـــن گرید يهااز ش ـــدیم ادیها با نام کامل ذکر کنند و تنها حرف اول آن گروه یعتص در  ش

صورتیرایغ صب در حفظ گروه پس از انقالب ن نی. اشدندیم مهیدو تومان جر ن شد، بطور زیتع سال  25 کهیحفظ 

 نمودیبه حفظ موسسه م قیتشو او او ر گفتیم کیو تبر زدیبه او تلفن م يدیجد ریپس ازمصادره، با آمدن هر مد

 یصنعت تیبه فعال میتنها محمدرح یروانیا ي. از خانوادهکنندیم یآن زندگ قیمعتقد بود که چند هزار نفر از طر رایز

سالها يرو صله  س 1324 - 1358 يآورد و در فا شرکت اقمار یشرکت کفش مل سیبا تا کفش،  نهیدر زم يو دهها 

 »کرد. فایدر توسعه صنعت کفش ا ينقش موثر مهیک و بدر بان يگذارهیسرما یتخدما يهاچرم و انواع شرکت

سر شرکت هم ضا چکدامیفعال بودند. او و ه شیهاو دو دخترش از اواخر دهه چهل در  اش در بخش خانواده ياز اع

چرم، و  کفش،یصــنف ينهادها ،یبازرگان يمثل اتاقها ییکارفرما ياشــتغال نداشــتند. حضــورش درنهادها یعموم
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سع کامنیریش يپر رنگ بود. به گفته ياقتصاد يسازمانها توجه به  ،یامور مال تیبر نظم، آموزش، اهم دیتاک يدیو 

صول اخالق ينوآور ت،یریمد شتن ا سته، وفادار رانیانتخاب مد ،یدر کار، دا  سمیبه مجموعه گروه و پراگمات يبرج

  او بود. يهایژگیدر عمل از و

  

  

  

  

  یفروشگاه کفش مل  
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 نژاديبه دولت احمد یملموسس کفش پاسخینامه ب

 بود:نژاد نوشته يمحمود احمد ییمعاون اجرا دلویسع یخطاب به عل یروانیتجارت فردا، ا ينامهگزارش هفته به

موسـس  یروانیا میمراتب ارادت و اخالص، بنده رح میبا تقد دلو،یســع یعل يبزرگوارم، جناب آقا ســرور«

 کرج میجاده قد آبادلیدر اسماع یملکفش یگروه صنعت

ام که حتما کرده سیتاســ یفروشــگاه کفش مل 430 رانیکارخانه و در ســراســر ا 34از  شیب ایراندر  بنده

کار  جادیجمهور ا سیرئ يهستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقا سیدر انگل نکیا د،یمسبوق هست یجنابعال

سه  یصورت حداقل ط نیدر ا د،کارخانجات بنده را مرجوع دارن يانامهبیتصو یط کنمیم شنهادیاست، پ

اهل حساب و کتاب بوده  شهیکه هم یسال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد. از حضور جنابعال

 يکه فوراً برا دیو اطالع ده دییمذاکره فرما عیصــنا ریوز يمورد با جناب آقا نیاســتدعا دارم در ا د،یو هســت

باشد با  يهستم و چنانچه اوامر سی. بنده فعال در لندن انگلشوم ابیبه حضورتان شرف شتریب حاتیتوض يادا

ــور مبارك پ یکمال افتخار در خدمت جنابعال ــنهادیخواهم بود. به حض ــغل دولت کنمیم ش  لیم یکه اگر ش

  ».خود بنده معاون سرکار خواهم شد د،ییرا قبول بفرما یمل یگروه صنعت استیر د،یندار

  .نکرد افتیدر یگاه جواب چیارسال کرد، اما ه دلویسع یعل ينامه را برا نیا یروانیا يآقا

ـــتند:  يو یژگیحداقل در دو و کردندیکار م یراونیا میکه با رح یو کارگران رانیمد  با  يریاو مد«متفق القول هس

به تول که هم  ختیم دیهوش بود  مام نیثمرهء آن ب عیتوز یو هم نگران چگونگ پردا مل تول یت  ژهیبه و دیعوا

ستیم ههم يرا برا جهیبود و نت ریگسخت دیهم در تول یعنیکارگران بود  دو  نیا می. رحیعدالت اجتماع یعنی خوا

که آن را در جنوب  ینیبود که در زم اشیروز بازنشستگ يداده بود و در آرزو وندیهم پبه یخوبمتضاد را به یژگیو

ـــهر انتخاب کرده ـــتانیبود بش ـــازد و باز بر آن مد یمارس نه  یعموم ییکاال دیبر تول تیریبار مد نیکند اما ا تیریبس

ص صو سان یخ شد. از اغلب ک ستان توانیاند مگروه کار کرده نیکه با او در ا یبا او را به  دیشد لیکه تما دیشن یدا

 50 يدهه یو اجتماع یاســـیســـ یثباتیبود که در ب ینیکارآفر یواقع یبه معن می. رحدهدیم یگواه یعیعدالت توز

ــرما ــت از س ــت و از ه يگذار هیدس ــکا زیچ چیبرنداش ــعه یو آن هنگام کباری مگر. کردینم تیش ، که در اوج توس

ستان راه دیتول خواستیکه م یهنگام گریمتوقف شد و بار د شیکارها کند که اجل امانش  ياندازکفش را در افغان



481 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 توانســتیکفش آشــنا بود که م دیتول يهایدگیچیها و پبود که چنان به ظرافت یســتیاتورینینداد. او درســت مانند م

 صنعت را در هر کجا راه اندازد. نیچشم بسته ا

 زیو مصـــر ن کایدر آمر رانیلحاظ بعد از ترك ا نیابود. بهکرده نیاز ا شیقرن پ مین رانیمانند آنچه که در ا درســـت

روز کامل  کی ی) بعد از ط2006مارس سال (سه 1384اسفند ماه  12در  یروانیا میکارخانه کرد. رح سیاقدام به تاس

ــلع غرب يکار ــکونت یاز اتاق کارش در ض ــاختمان محل س ــت  يهاابانیاز خ یکیدر  شس ــهر لندن به خانه برگش ش

 درگذشت.و

زد و انتصابش را به میکارخانه با روي کار آمدن هر مدیر جدیدي به وي تلفن  يسال مصادره نیایروانی بعد از چند

ـــویق میمدیریت تبریک می ـــرکت تش کرد زیرا معتقد بود که چند هزار نفر از این طریق گفت و او را به حفظ ش

اند. ها تبدیل شدهکنند. اکنون فروشگاههاي کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک و دیگر کارخانهزندگی می

خودروسازي است. هم اکنون  بعد از چند سال، از پرسنل ده هزار نفري پارك صنعتی کفش ملی نیز انبار  شرکتهاي 

  هاي بازرگانی مشغول به کار هستند.اند که در کفش گنجه و بخشنفر باقی مانده 700گروه کفش ملی تنها 
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 يبرادران نماز

ـــل ـــب و کار خود را با تجارت از هنگ هیقاجار يخانواده از اواخر دوره نیاول ا نس ـــروع کردند. کس کنگ ش

ستانیب« صورت کل »ينماز دانیم« ،»ينماز ابانیخ« ،»ينماز مار ش یلیخ يبرا »ينماز«نام  یو به   بایو تقر  هايرازیاز 

شهر گره  نیا یحیارم و مراکز تفر یخیارکه به باغ ت یابانیآشنا است؛ خ يتوان گفت مسافران شهر حافظ و سعدیم

ــت. اما نکته مهم اخورده ــت که خ نیاس ــ یلیاس ــیو غ هايرازیاز ش و از  دانندیرا نم يگذارنام نیا لیدل هايرازیرش

 مارستانیکه ب ياندارند. خانواده یاست، چندان اطالعگره خورده ریّو البته خ نیکارآفر ياآن که به خانواده ينهیشیپ

ساخت و زم رازیش ينماز ستانیب يبرا نهیاطراف آن را وقف هز يهانیرا   یکیبه  یمرکز درمان نیکرد و حاال ا مار

اســـت؛ شـــده لیفارس تبد جیاطرف خل يکشـــورها یو حت رانیمهم کشـــور به خصـــوص در جنوب ا يهااز قطب

 ينهیشیو پاز کجا شروع کردند  ينماز يکنند. اما خانوادهیاعضا به آن مراجعه م وندیپ يبرا هایلیکه خ یمارستانیب

ـــتند؟ ییهانهیگردد و در چه زمیبازم یچه زمان به آنها ـــب و کار داش  يهادو برادر به نام يخاندان نماز بزرگان کس

دو برادر  نیآنان صورت گرفت. اگرچه ا ينخست از سو هايگذارهیسرما نیبودند که ا نیحسحسن و محمدمحمد

سال بیبه ترت شان به خوب یفاندار 1326و  1310 يهادر  سب و کار  راه آنها یرا وداع گفتند، اما فرزندان را ادامه و ک

  دادند. وسعهپدرانشان را ت

سکونت و تجارت در آمریکا، به ا يمحمد نماز سالها  سن، پس از  شت و مدت رانیفرزند محمدح شاور وز یبازگ  ریم

س ينماز يشد و مهد س يتريهم نقش جد نیفرزند محمدح ستیدر   ندهیدوره بدون وقفه نما نیکرد و چنديباز ا

حضور داشت اما شهرت  استیدر س ينماز يخانواده نکهیو عضو مجلس سنا بود. البته با وجود ا یمل يمجلس شورا

صل صاد يهاتیفعال به خانواده و اعتبار آنها نیا یا شد و در  يگردد که از زمان برادران نمازیبازم شانياقت شروع 

شان ادامه پ شت ادیدوران فرزندان شت یکمپان ياندازراه ،یکرد. تجارت با ک شبه یرانیک ضور در  رهیجز( شرق) و ح و 

ـــنعت بانک خانواده  نیا يهاتیفعال نیتراز مهم» کنگهنگ«و بانک  »رانیو ا سیانگل«بانک  يو راه انداز ياردص

ـــل اول ا ـــت. نس ـــب و کار خود را با تجارت از هنگ يخانواده از اواخر دوره نیاس ـــروع کرد. قاجار کس کنگ ش

ــرزم ــهرت جهان ینیس ــت ول یکه در آن زمان همچون امروز ش ــا بخو یلیخ يبرادران نماز ینداش ــناس  ییآن را ش

سال صاد همه هاکردند. در آن  صل يفعاالن اقت صد ا ستند ولیتجارت م یفرنگ و غرب را مق به  يبرادران نماز یدان

کنگ به هنگ رازیاز شــ ياول. محمدحســن نماز یاز جنگ جهان شیو پ يالدیم 1914رفتند آن هم در ســال شــرق 

کارش رونق گرفت چند  نکهیانواع کاال پرداخت. او بعد از ا تجارتسفر کرد و با کمک برادرش به مدت ده سال به 
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و برعکس توســعه داد. در  یصــره، بمبئب ران،یا یکنگ و بنادر جنوبهنگ نیخود را ب يتجار تیو فعال دیخر یکشــت

  مشغول بودند. زیکار ن نیبه ا ينماز يممنوع نبود، خانواده اكیآن زمان که هنوز تجارت تر

  

  

  يمحمد نماز
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 یبه مردم در جنگ جهان يکمک خانواده نماز 

ـــتان در حال مبارزه با نظام یبا جنگ جهان زمانهم ـــتس ـــهر و دش ـــرا سیانگل انیاول، مردم بوش  طیبودند و در آن ش

زمان به  نیبود. در ا ییشد، دچار کمبود مواد غذایو... را شامل م رازیفارس (بوشهر) تا ش جیفارس که از خل يمنطقه

انگلسـتان بود، هم  رمجموعهیاز هندوسـتان که ز ییو مواد غذا الورود کا امکان هایسـیانگل تیفشـار و محدود لیدل

خود از  يهایبا استفاده از کشت يرو بودند اما محمدحسن نمازروبه یو قحط ادیمشکالت ز وجود نداشت و مردم با

ـــ وارد کرد. رانیا یکنگ و برمه برنج، گندم و جو به بنادر جنوبو هنگ نیبنادر چ ـــت يهااز محموله یبخش از  یکش

، 1305راه از دست داد. او در سال  نیرا در ا اشهیاز سرما يمقدار يرف شد و محمدحسن نمازتص هایسیانگل يسو

 درگذشت. رازیدر ش 1310برگشت و در سال  رانیبه ا يزمان با شروع سلطنت پهلوهم بایتقر

ما ماز ا مد ن پدر، مح قدم يبا مرگ  ته  مه داد و الب که راه او را ادا ها ينهیهم در زم یبزرگ يهابود   هیریخ يکار

ـــت. محمد نماز ـــ يبرداش منطقه  نیرا در ا یکنگ رفت و دوران کودکبا پدر به هنگ یآمد ول ایبه دن رازیدر ش

ادامه  يکرد و بعد برا يرا در تهران سپر ینو جوا رازیرا در ش ینوجوان يهاسال رازیگذراند. او با بازگشت پدر به ش

ـــ هد لیتحص فت. م کا ر ماز يبه آمری عال یو نوجوان یکه در کودک ين هد ف جار يهاتیشـــا  نیپدر بود، اول يت

 رانیبه ا نکهیدر ژاپن فعال بود تا ا یکشور و بعد هم مدت نیزد و دو دهه در ا دیرا در آمریکا کل ياقتصاد يهاتیفعال

بود. او آن زمان مالک چند  نیدوم و سه سال پس از اشغال کشور توسط متفق یجهان گبازگشت. سفر او بعد از جن

 یداد ول انجامآنها  يریگبازپس يبرا یحقوق ییهابود و تالشانگلستان مصادره شده يبود که از سو يتجار یکشت

شد. محمد نماز تیدر نها سال  يموفق ن شاور در کاب ریبه عنوان وز یمدت 1344در  س نهیم شد و با  ءعال نیح انتخاب 

ـــ گریخانه دچند وزارت يهمکار ـــع یبه بررس ـــاج یبحران تیوض ـــنعت نس ـــت  یص در آن دوره پرداخت و توانس

  دهد. شنهادیرا پ ییهاحلراه
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 يمحمد نماز

ــ 1275(زاده  ينماز محمد ــ يدیخورش ــته فرورد - رازیدر ش ــ 1351 نیدرگذش ــ يدیخورش و  نی)، از متمولرازیدر ش

عام  يهیو ابن هیریآثار خ دآمدنیو منشأ پد آمدیشمار مروزگار به کوکارانیو ن نیریّبود که جزو خ یرانیثروتمندان ا

مشهور  اریبس راز،یش ينماز مارستانیکه از آن جمله ب د،یردگ رازیدر زادگاه خود، شهر ش ژهیبه و ،ياریبس يالمنفعه

ست. محمد نماز سال نیرا در هند و چ یدوران کودک يا ش یجوان يهاگذراند.  سپر رازیرا در  کرد. در  يو تهران 

س 1303سال  صد  شت و نی، اما ارفت کایبه آمر احتیبه ق سرنو س کیداد و نزد رییرا تغ يسفر  سال در آنجا  یبه 

 کرد. تاقام

 یاصل تیبازگشت. اگر چه ن رانیبه ا ياقتصاد يهاتیدر فعال تیبود و پس از موفقزنده شهیاو هم يبرا رانیبه ا عشق

برخورد و  یدنینامناســب آب آشــام يدهیبا پد رانیبود، اما او در ســفر خود به ا یو درمان یمجتمع بهداشــت جادیا يو

با مشارکت  زین یکشمناسب آب لوله ستمیبه انجام س نسبت ،یآموزش-یگرفت عالوه بر ساخت مجتمع درمان میتصم

 رازیاو دستگاه آب ش نیشد. بنابرا یکشآب لوله يبود که دارا رانیشهر ا نیاول رازیش کهیطوربه د،یانجمن اقدام نما

  نمود. ياندازشهرت داشت)، راه یپانصد تختخواب مارستانیشهر را (که در ابتدا به ب نیا ينماز مارستانیب زیو ن

 

 

  يشده از محمد نماز ینقاش ریتصو
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 گذارد: ادگاریرا از خود به  ریاز ثروتش توانست آثار ز یمقدار قابل توجه دنیبا بخش محمد نمازي

 شد) لی.ش تکمه 1327(که قبل از تهران در سال  رازیآب ش یکشلوله ستمیس_

 رازیدر ش ينماز مارستانیب_

 رازیش ينماز يپرستار یآموزشگاه عال_

 يپرورشگاه کودکان نماز_

 يهنرستان نماز_

ــ رانیا ادیبه نام بن ياهیریخ ادیبن_ ــال  نگتنیدر واش ــه 1328را در س ــازمان خ سی.ش تأس در  ران،یا ادیبن هیریکرد. (س

  داشت) تیفعال رانیالمنفعه در امؤسسات عام جادیا ينهیزم

سن نماز يمحمد نماز حاج شد،یم يفرزند حاج محمدح شناس و خ يهااز خانواده يخاندان نماز با از  رازیش ریسر

ـــندیم هیو قاجار هیزند يدوره ـــورها يهاتجارتخانه يخانواده دارا نیکه افراد ا باش همچون هند،  ییبزرگ در کش

ـــر بوده ن،یچ ـــته انوادهخ نیاز افراد ا یکیکه  ياند به طورهنگ کنگ و مص ـــت به که در قاهره تجارتخانه داش اس

صوب م صر من صاد جمال عبدالنا سن نمازگرددیوزارت اقت  يهايماریکه ب هیدر اواخر دوره قاجار ي. حاج محمد ح

 جادیاقدام به ا اندکردهیم یزندگ رازیدر ش پناهیو ب سرپرستیافراد ب يادیداشته و تعداد ز وعیش رازیگوناگون در ش

ـــکان افراد ب - نخانهنوا کی ـــرپناهیگداخانه بزرگ در دروازه کازرون جهت اس دواخانه  کی جادیا نیو همچن س

ــال  ي. ودینمایم یقاآن ابانی(درمانگاه) در خ ــپس در س ــ يهجر 1304س ــمس و  دینمایاقدام به وقف درمانگاه م یش

 .دهدیاختصاص م گاهدرمان نیا يهانهیرا جهت هز نیخود در کشور چ يهااختماناز س یکیدرآمد 

سن و  کی ينماز محمد سر به نام ح سوز کیپ سوزان ( سن، ثروتمند مقيدختر به نام  ش می) دارد. ح  یسيدنگتنیوا

ست. او از جمله ستیبه حزب دمکرات آمر یمال يهاکنندگان برتر کمک يآورجمع يا  نتونیکل لیب دنتی. پرزکا

 2009پس گرفته شد. در سال  ينامزد نیا یول دکر یمعرف نیدر آرژانت کایمقام سفارت آمر يبرا 1999او را در سال 

دالر اعالم  ونیلیم 100از  شیاو ب يبازداشت شد. کالهبردار یتیبه اتهام اخذ وام بر اساس اطالعات غلط از بانک س

سوزداده یو اوباما کمک مال نتونیبه کل ،يسال زندان محکوم شد. حسن نماز میو ن 12به  يشد. نماز دختر  ،يبود. 

 است. کایدر آمر ایتانیبر ریوستمکت سف تریهمسر پ ،يمازمحمد ن
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دوم  یدو جنگ جهان يعمرش را در خاوردور گذراند و در فاصــله شــتریب یبود ول کایآمر میگرچه مق ينماز محمد

شــرق دور  انیم یمدت با بازرگان نیوجود آورد. او در اکونگ بهدر هونگ يزیآمتیموفق ییایتوانســت تجارت در

ــت به ثروت قابل توجه کایو آمر ــت  یتوانس ــال  ماه نیدر فرورد ي. وابدیدس ــ 1351س ــ يدیخورش و در  رازیدر ش

  درگذشت. یسالگ 76بود، در سن کرده سیکه خود تأس ينماز مارستانیب

  

  

     قرار دارد شانیمقبره ا يو بر باال مارستانیسبز ب يکه در فضا يمحمد نماز سیتند
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  يحسن نماز

 ياست. حسن نماز ییکایآمر _ یرانیا ونریلیم یو مولت گذارهی) بانکدار سرما1950 يهیژانو 27 ي(زاده ينماز حسن

ش 1950در  سرما يآمد. پدرش محمد نماز ایبه دن یسيد نگتنیدر وا سن نماز یرانیا دارهیتاجر و  از جمله  يبود. ح

ــد کمک يآورجمع ــتیبه حزب دمکرات آمر یمال يهاکنندگان ارش ــن نمازکاس  نیکمپ یامور مال سیرئ ،ي. حس

 بود.داده یاوباما کمک مال نیدالر هم به کمپ 50000بود و  نتونیکل يالریه 2008 يجمهور استیر

ــال و ن 8که  ينماز يوکال 2019 هیژانو در ــر برده خواهان آزاد میس ــتفاده از  شیپ يدر زندان به س از موعد او با اس

با استفاده از  2019در بهار  يدونالد ترامپ شدند. نماز جمهورسیامضا شده توسط رئ يفریاصالحات ک دیقانون جد

ــط رئ ــده توس ــا ش ــد. او ادامه محکوم جمهورسیقانون امض ــر را د تشیترامپ زودتر از موعد از زندان آزاد ش ر حص

هد یخانگ ـــر خوا مازبه س با ا يبرد. ن فت  فدار رئ نیگ مپ نبوده از ا سیکه طر بان نیجمهور ترا که او  هت   یج

  است. ارانشیبوده وامدار او و دست» نسل کیها در اصالحات زندان نیقوان نیبزرگتر«

  

  يسمت راست، حسن نماز
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  خیتار يدر ترازو يخاندان نماز

 میکنیاز آن را ذکر م ییبلند که ما فقط بخشـــها یخود در مطلب يدر کتاب ارزنده يرازیرشـــیّعبدالرســـول ن خیشـــ

ـــن نماز يدرباره ـــما طا«: دیگویم يوخاندان نماز  يمحمد حس  دنی)جزخون مردم خوردن وچاپي...(نماز يفهیش

 از قساوت شما! يشما! وا ثیبخ نتی. اُف برشما وطدیندار يگرید زیچ ياکاریودروغ گفتن وتظاهر ور

 يگرید ،یطلبشــهرت یکیهســتند:  عالقهیب زیدو، به همه چ نیدارند و به جز ا مانیا زیها)فقط به دوچ يها(نماز نیا

 هیاز هرراه باشد ولو مستلزم قتل نفوس زک نیبت باشد، ا يبشود ولو کار به شرك و سجده قی. از هر طریدوستمال

ــتم خال یمدع ســمینویگردد. من آنچه م رحم  یاســت....حاج محمد حســن قهرمان دروغ ب ضاز غرض ومر یهس

ــت... خیوب ــما را زحمت نم رومیدور نم يجا یلیعاطفه اس ــان در یوش ــب ماه رمض منزل قرائت قرآن  کیدهم. ش

 »عرق وشراب. يسفره گریبساط قمار، درمنزل د گریاست، درمنزل د

ــن دو برادر بهکنگ زي و ح. نمازي هنگهاي م. نماکمپانی   ــناد موجود، این دو  محمد و حس ــت. طبق اس تعلق داش

هاي پوشــشــی براي فعالیت ســرویس اطالعاتی بریتانیا (اینتلیجنس ســرویس) بودند. برادران نمازي با کمپانی شــرکت

ن تریاك پیوند نزدیک داشــتند و از ای یهاي انگلیســی و آمریکایی و یهودي و پارســی فعال در تجارت جهانکمپانی

) و شاخه ایرانی آن (بانک شاهنشاهی انگلیس HSBCشانگهاي (_کنگطریق ثروت هنگفتی اندوختند. بانک هنگ

شرق ( شبه جزیره و  شتیرانی  ست. سرمایه ي) از مراکز عمدهP&Oو ایران) و کمپانی ک شبکه بوده و ه گذاري این 

سد: زاده آدمیت میرکن شیراز به هنک اجح«نوی سن نمازي از  شغول کمحمدح نگ ... رفت و در آنجا به تجارت م

 "زیانی "به خاطر دارم و آنرا تدریج کارش رونق یافت و چند کشــتی بازرگانی خرید که نام دو فروند آن شــد و به

از  التجارهالکردند و مها بین هنگ کنگ  و بنادر جنوب ایران و بصــره آمدوشــد میبود. و این کشــتی "احمدي "و

کرد و بردند. و نمازي بیشتر صادرات ایران را ترویج مینگ میکاز ایران و بصره به بمبئی و هنک وآن بندر به ایران 

از را برد. و شــنیدم که امتیاز اســتخراج طال از معدنی در نزدیکی هنگ کنگ  تریاك محصــول ایران را به چین می

زاده آدمیت، (محمد حســین رکن» ســتاد.فرکه شــمش طال به شــیراز می مدیدبود و گاهگاه میدولت انگلیس گرفته

  )407-406، صص 2، جلد 1337خیام،  -سرایان فارس، تهران: اسالمیهدانشمندان و سخن
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پســر  روزیف نیســرلشــکر محمد حســهمســر  ينماز يو خواهر مهد ينماز نیدختر حاج محمدحســ ينماز هیصــف *

بود که  یانیرانیجز معدود ا روزی. پدر سرلشکر فباشدی)مرانیا ریقاجار ونخست وز يفرمانفرما (شاهزاده نیعبدالحس

ستان را در شان بند جوراب انگل ست. انموده افتین شانها نیا شان ن شراف يربارد ين سط  یو ا ست که تو ستان ا انگل

  .شودیپادشاه (ملکه) انگلستان اعطا م

سلممرحوم حجت * سالم و الم س نیرالدیمن دیس نیاال شمینیح شد آ ،یالها سر ار  ،يرازیش نینورالد دیس اهللاتیپ

شته دیتأک يمحمد نماز يدرباره ست: کرده و نو شماره  يحاج محمد نماز«ا  نیبود و از هم اكیتر کیظاهراً تاجر 

 ،یمیدر شــراکت با مال آقاجان کل ،يمحمد نماز یهانجنگ اوّل ج يهادر ســال .بودافتهیدســت  یراه به ثروت کالن

صدق،  ياین َشن«خاندان کهن  شون برمانکاری(پ» داررَ آنان بود. به  يغالت برا دیو مأمور خر رانیدر جنوب ا ایتانی) ق

 زدهیقحط رانیا یاز بازار داخل ها،يچون نماز ییهاواســطه قیآذوقه خود را، از طر یحت ایتانیارتش بر گر،یعبارت د

 ».کردیم نیتأم

 اســتیســ »یمصــنوع یقحط« جادیا قیاز طر ایتانیطور مســتند نشــان داده، بربه مجد در کتاب خود یمحمدتق دکتر *

ــل ــنس ــت شیرا در پ انیرانیا یکش ــل نیتربزرگ«اقدام را  نیا ،یگرفت. دکتر مجد، به درس ــنس ــده یکش ــتمیب يس  س

 .دیانجام کشور تیسوّم جمع کی ودحد ران،ینفر از مردم ا هاونیلیم ياست که به نابودخوانده »يالدیم

به  ينماز يمهد يبودم، روز ییدارا ریوز یوقت«است: نوشته شانیدرکتاب خاطراتش درمورد ا انییگلشا یعباسقل * 

که از  ياهیدرشرف ساختمان دارد، اثاث مارستانیب کیدفتر من آمد واظهار کرد پسر عموحاج محمد با خرج خودش 

خواهد  یمبلغ گزاف رندیبگ یگمرك وسود بازرگان بخواهندوارد شود به عالوه تختخوابها باتشک چنانچه  دیخارج با

 .دیاکرده مارستانیبه ب ياریمعاف گردد کمک بس یکه از گمرك وسود بازرگان دیشد، اگر شما اقدام کن

 یاز سود بازرگان شودیکه از خارج وارد م ينماز مارستانیب هیدولت صادر کردم که اثاث قیاز طر يانامه بیلذا تصو 

که الزم بود وارد  يمقدار کهیهم نمود، بطور يگرید يهااستفاده يعمل من، نماز نیوگمرك معاف باشد. البته از ا

 ياتشــک خوشــخواب که درتهران نبود بعد از آن درهرخانه کهیطورچندبرابر وارد ودر بازار آزاد فروختند، ب د،ینما

  وجود داشت.
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 ثیحرف و حد »هیریامور خ«و پدرش، حاج محمدحســن، از  يحمد نمازم يهاو ســوءاســتفاده یواقع تین يدرباره

است  یقانون دمیکه بنده شن يبه قرار« کند؛یم انیب گونهنیا رالملک،یپسر ارشد  نص ،یخان قوامفراوان است. عبداهللا

 يکند. حاج محمد نماز هیریکار خ گریآن در کشور د لمعاد تواندیبدهکار باشد م اتیمال یکه اگر کس کایدر آمر

تختخواب هزار تا وارد  کصدی يمثالً به جا یرا ساخت ول رازیو موقوفه آب ش مارستانیقانون استفاده کرد و ب نیاز ا

 بیبه ج یپول هنگفت قیطر نیو از ا فروختیمازادش را در بازار م کردیوارد م هیریرا به بهانه خ ییکرد و کاالها

 سیپاکزاد، را رئ ياداره آب کرد و هوشــمند معاون خودش، آقا سیثبت بود رئ سیهوشــمند را که رئ يزد. او آقا

ستفاده از ا شت و با ا ض تیموقع نیثبت گذا س یارا ش یعیو سمت ينام نمازبه رازیرا در   يهانیاز زم یثبت کردند. ق

 ». کردند يمحمد نماز مناو سپس به یرا ابتدا دولت ییسه تا ابیآس يباال

صدق درباره *  شدت به نمازي  يمحمد نماز ينگاه ونظر دکتر م صدق به  ست. دکتر محمد م سار قابل توجه ا هم ب

دکتر غالمحسین مصدق، در زمان سفر مصدق براي شرکت  ينوشتهدانست. بهها میبدبین بود و او را عامل انگلیسی

شوراي امنیت به نیویورك (مهر  سفارت ردم«)، محمد نمازي 1330در اجالس  سفارت » اوّل  بود و تمامی کارکنان 

کرد... وي قصــد داشــت با اســتفاده از قدرت مالی خود اعضــاي مثل ریگ پول خرج می«بگیر او بودند. ایران حقوق

گی ایران حتی پدرم را زیر نفوذ خود درآورد. پدرم در حین مســـافرت به آمریکا به من، صـــالح و دکتر هیئت نمایند

ـــیدیگر از همراهان گفت: ما در این مأموریت به نفرفاطمی و یکی دو  ها در آمریکا با دو ها و عوامل آنجز انگلیس

ها نیز باشــیم. ســت گلبنگیان، باید مراقب آنمتنفذ هم ســروکار داریم: یکی حاج محمد نمازي و دیگري گالو یایران

شت پس از کودتاي  سبت به نمازي دا سوءظنی که ن شگویی پدر و  سید. ردادم 28صحت پی سین » به اثبات ر (غالمح

صدق، به سین م صدق: خاطرات دکتر غالمح صدق، در کنار پدرم م سا، م ضا نجاتی، تهران: ر شش غالمر ، 1369کو

 ).83ص 

 يریوزدولت مصــدق، و در زمان نخســت هیعل 1332مرداد28 یســیانگل - ییکایآمر يودتاپس از ک ي*محمد نماز 

 .دیمنصوب گرد ریبه عنوان وز ،يسپهبد زاهد یژنرال کودتاچ

ـــاخت ب يادرپاره * ـــتانیاز منابع علت س ) 1351محمد نمازي (متوفی فروردین «اند: ذکر کرده نیرا چن ينماز مارس

ـــور  يبخش عمده ـــپري کرد. او براي فرار از پرداخت مالیات ثروت هنگفتی که در این کش عمرش را در آمریکا س

نمازي و لوله کشی آب شیراز، دست زد. او  ستانانباشته بود، به احداث برخی تأسیسات خیریه در شیراز، بویژه بیمار
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صوري  سود قابل توجهی برد و هم بطور  صرف پول در امور شد. طب» خوش نام«از این طریق هم  ق قوانین آمریکا، 

 »دهد.خیریه، در هر جاي دنیا، پرداخت مالیات را بشدت کاهش می

ستاندار فارس در دوران پهلوي در خاطراتش می  سد: *باقر پیرنیا، ا سفارت ایران «نوی سته افتخاري  محمد نمازي واب

شــد، ســالیان دراز در چین و ایران شــمرده می در واشــنگتن بود. بدون دریافت حقوق. نمازي که از ثروتمندان بنام

ست را تنها به مال شغول بود و این پ صلحت حظهآمریکا به تجارت م سودهاي دیگر که م صادي مالی خود و  هاي اقت

  »بود.یک مأمور سیاسی از آن برخوردار است دست و پا کرده

ضت مقاومت مل سناد نه شر رانیا ی* درجلد دوم ا ضمائم اتی(ن صدق و ضت آزادراه م شارات نه چاپ  رانیا ي) انت

سال  ستمدهآ 1363اول  شرکت یرا در کره جنوب کایکمپ ارتش آمر«: ا شان یبه  سن کا  و ينماز ان،یمرکب از ح

 لیتحو يبود وخودش را برا یمجان ریدالر فروختند که البته ســهم اردشــ ونیلیوپنج م یبه مبلغ ســ يزاهد ریاردشــ

 ینیریشـــ متیمعامالت آقایان زودتر در بازار عرضـــه شـــود و به ق نکهیا يبرا یگرفتن کمپ به کره فرســـتادند منته

که درکمپ کره  ییزهایکهنه وامثالهم(چ يلهایصـــادرکرد که اتومب يانامه بیتصـــو يبفروش برســـد، دولت زاهد

 نیاند اهخبرگان امر نمود که ياشود. برطبق محاسبه رانیوارد ا یگمرک فاتیرتش تیبتوانند بدون رعا موجوداست)

 »است.تومان نفع خالص داشته ونیلیم700ایدالر  ونیلیم 70 بیمعامله باترت

جمال «: اســتآمده 12/8/1336 خیبه تار ي،درســند 146اســناد ســاواك صــفحه  تیبه روا یدر کتاب جمال امام *

ــط حاج محمد نماز یامام ــفحه ارتباط برقرار کرده هاییکایبا آمر يتوس ــت. و درص ــناد به  نیهم 305اس مجموعه اس

  »است.داشته تیفعال زیقاچاق مواد مخدر ن نهیزم در يمحمد نماز«: دیگویساواك م3/1/1342 خیتار

ــقل * ــا یعباس ــت نزد انییگلش ــفخه يمحمد نماز کیدوس را  يکتاب خاطراتش، زمان وعلت فوت و1143 يدرص

خانم فخر  شــدیبود (گفته مکه به ســرش خورده ياچندماه بواســطه ضــربه يمحمد نماز یحاج« : ســدینویم نگونهیا

سرش زده الشیع ران،یا ساجبا کفش به  سهام کارخانه ن سر  ست ونزاع بر شهور  رانیبه کارخانه فخر ا هبوده ک یا م

بواســطه  یبود، ظاهرا خوب شــد ول مارســتانیودرب ضیکارخانه مقدم در راه کرج واقع اســت) مر یاســت ودر حوال

 »، فوت کرد.1351 نیفرورد 26 خیشد و در تار رقانیبود مبتالبه  یرقانی ایخون که گو قیتزر

ــت و زندگ  ــرنوش ــر حاج محمد نماز ی* س ــن نماز لیهم قابل تامل و پندآموز و قابل تحل يپس ــت. حس ــر  ياس پس

ــنگتن، پا 1328برابر هفتم  بهمن  1950 هیژانو 27در  يمحمد نمازحاج ــهر واش به  کا،یمتحده آمر االتیا تختیدر ش

ســال با  نیبرد و در هم انیبه پا ســانسیل ركرا در دانشــگاه هاروارد با اخذ مد التشیتحصــ 1972آمد، در ســال  ایدن
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ــ میعظ یراثیمرگ پدر م ــبکهدیبه او رس ــرما یبلومبرگ، در کمپان یمال ي. به گزارش ش ــن نماز يگذارهیس  ،يحس

ـــه م شیب ،»تالیکاپ ينماز« ـــت. نماز اردیلیاز س در انتخابات  نتونیکل لیب یمال انیاز حام يدالر پول در گردش اس

 نیمتحده در آرژانت االتیا ریاو را به عنوان سف نتونیکل 1998روز سال  نیدر آخر لیدل نیبود و به ا يجمهوراستیر

نکرد.  دییرا تأ نتونیزاده، مجلس سنا حکم کلسهراب وهاب ،يسابق نماز کیشر تیشکا لیبه دل یمنصوب کرد ول

بود و در  »راند«انه مؤســســه یو مرکز مطالعات خاورم »یروابط خارج يشــورا«متنفذ چون  ییعضــو نهادها ينماز *

و هوشنگ  يبود. حسن نماز ارشاطریدکتر احسان  استیبه ر ،»کایرانیدانشنامه ا« سیرئ بینا 1998 -1990 يهاسال

اقتصاد شاه که اکنون از ثروتمندان آمریکاست )تنها  ریووز نیشیپ ریفق ییسابق، بها يرازی(عباس مستمندش يانصار

 سیتأس وركیویدر ن 1956راکفلر سوّم در سال  که ياهستند؛ مؤسسه »ایانجمن آس« نگردانندگا ئتیعضو ه انیرانیا

 نیباره چن نیدر ا یرانیمحافل ا یرا صـــادر کرد، برخ يحکم نافرجام ســـفارت حســـن نماز نتونیکه کل یکرد. زمان

ـــتند:  ـــال م نیدر آخر کایجمهور آمر سیرئ نتونیکل لیب«نوش ـــ یحکم یط 1998 يالدیروز س  کی ،ينماز نحس

سفتبار، را به یرانیا ییکایآمر دارهیسرما شور در آرژانت نیا ریعنوان  سف نییتع نیک شار ب دیکرد. کاخ  در  ياهیانیبا انت

ـــت: آقاکرده یمعرف نیرا چن يمورد، نماز نیا ـــن نماز ياس ـــر رئ وركیویاز ن يحس ـــرکت  سیدر حال حاض ش

ست. و ينماز يگذارهیسرما سال  يا ص یدولت يبازارها در 1972از  صو ست و تجربه کرده يگذارهیسرما یو خ ا

واشــنگتن  يدر هوســتون، تگزاس، و حومه ينماز 1987تا  1979امالك و مســتغالت دارد. از ســال  نهیدر زم يادیز

ساخت  یساختمان يهاتیبه فعال یسيد ساحت  کیو از جمله  سط آ 300اداره به م . ام. ی. بيهزار متر مربع، که تو

 است.شده، مشغول بوده یاحطر

جان هاروارد  یمرکز علم يعنوان عضــو افتخاربه  1996فعال اســت و در ســال  زین یدر جامعه علم ينماز يآقا * 

الملل، مشغول به کار بوده  نیدانشگاه هاروارد، وابسته به مرکز امور ب دیبازد تهیر کمد یتازگ است. او بهشده رفتهیپذ

ضا یکیو  شورت تهیکم نیشیپ ياز اع شگاهد انهیخاورم یم ست. همچنهاروارد بوده ان شگاه،  نیدر ارتباط با ا نیا دان

ــو ه ينماز ــاب و روان و  ئتیعض ــه علم و اعص ــس ــا یکیمعتمدان موس المعارف ایرانیکا دائرة رهیمد ئتیه ياز اعض

سه  ال،یاسـت... او و همسـرش، شـآمده ایدنبه  یسـيدر واشـنگتن د ينماز ياسـت. آقا ایوابسـته به دانشـگاه کلمب و 

 »سکونت دارند. وركیویدر ن ال،یو ل اریو کام نیاسمیفرزندش، 

سن نماز *  شته  يح س ياز مهره ها یکیدر طول دو دهه گذ ساس  سیح ست. بوده کایدر حزب دموکرات آمر یا ا

سمت سرپرست  درون حزب دموکرات ابتدا يهاآمریکا، در رقابت يجمهوراستیر ریدر انتخابات اخ يحسن نماز

 را برعهده داشت. نتونیکل يالریه یمبارزات انتخابات تهیکم
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س ياربرددالر کاله ونیلیم 74به اتهام  يحسن نماز 1388 وریبرابر شهر 2009در اوت   با ارائه  وركیوین بانکیتیاز 

 ینیبشیپ ينماز يکه برا یتیآزاد شــد. حداکثر محکوم قهیدالر وث ونیلیم 25بعد با  یو اندک ریدســتگ یاســناد جعل

در  زادهمیبه نام فرهاد حک تباريهودی یرانیثروتمند ا کی يریدســتگ یماجرا، در پ نی. ابودســال زندان  یســ دشــیم

ـــفحات کتب نا دنیلندن، به اتهام بر ـــر زبان میمق یرانینام ثروتمندان ا ،»ایتانیکتابخانه بر«در  ابیص ها غرب را بر س

  انداخت.

  

 دهد؟یارائه م یچه اطالعات ينماز يمهد ياسناد درباره

ــ ينماز يمهد  ــال  نیفرزند محمد حس ــ 1276درس ــال  رازیدرش ــد. از س تا دوره چهاردهم بدون وقفه  1311متولد ش

عضــو 1354تا  1328دوره مجلس ســنا در ســال  نیاز اول نیهمچن يبود. و داررا عهده یمجلس شــاهنشــاه یندگینما

بود. البته پس از انحالل  دایر عباس هویام اشيهمشــهر یکل ریبه دب نینو رانیمجلس ســنا بود. نامبرده عضــو حزب ا

 . دیگرد زیعضو حزب رستاخ يو ن،ینو رانیحزب ا

ـــارکت با دو  یدر دوران جنگ جهان ينماز يمهد  ،يبغداد انیهودیعبداهللا و کتّانه،  ریمه نامدار،يهودیدوم، درمش

کتّانه  ،ينماز کرد،یم هیرا تخل رانیکه ارتش آمریکا ا یبدست داشت. زمان رانیمتحده را در ا االتیارتش ا مانکاریپ

 ره،یوغ ونیوکام پیج لیرا که شامل صدها دستگاه اتومب رانیدر ا امستهلک ارتش آمریک لیوسا هیعبداهللا کل ریو مه

سالم بود،  شده وکامال  ستفاده ن  ابانیبزرگ متعلق به کتّانه، واقع در خ ینیرا در زم هانآ و دندیجا خر کیکه عموما ا

ـــریول دانی(باالتر از ميپهلو ـــارکت مهد جیبه تدر)انبار کردند و یکنون عص ـــود کالن فروختند. مش با  ينماز يباس

ـــالها يهودی مانکارانیپ ـــر عمو یجنگ جهان يارتش آمریکا درس  يحاج محمد نماز ش،یدوم، تداوم عملکرد پس

 اول است. یجنگ جهان يدرسالها

 ينماز نیدختر حس "روشن"با  زین دونیکه پسرش فر يوعضو فراماسونر ياز رجال عصر پهلو انییگلشا یعباسقل *

 هیکتاب خاطراتش ضمن گال 710خاندان داشته در صفحه  نیبا ا یازدواج نموده و ارتباط تنگاتنگ ينماز ينوه مهد

 یاگر ثروت ينماز يمهد يآقا نیهم ":دیگویم رایپس از لغو انحصـــار صـــادرات کت ينماز يمهد يهایاز جوســـاز

ـــ مک ا لیتحص نبیکرد ازک جا یگلشــــا "بود. ینیودکتر ام ن حات  انی ـــف تاب در مورد  نیهم 707و 706درص ک

 است:نوشته ينماز يمهد يهایخورها ورانتسوءاستفاده
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صــادرات ما به  تمام بایتقر ییدارا ریدر مجلس در زمان مرحوم داور، وز یباگذاشــتن قانون انحصــار تجارت خارج« 

ــورو یجز اقالم ــتو يکه باش ــار دولت درآمد.  میآلمان قرارداد داش ــورت انحص ــمت از کاالها را خود  کیبه ص قس

ــت و...، کردیم هیدولت ته ــم وپوس ــمت را به بازر کیمثل برنج و پش ــهم زین نانیا کرد،یواگذار م گانانقس از  یس

 که دولت ییاز کاالها یکیبود. از سوءاستفاده لهیامر وس نیوا کردندیدست دوم گرفته کار را به اشخاص واگذار م

صادر نم صا  صار کردیشخ صدور آن را بطور انح هم  شانیبود. ا رایبود کتکردهواگذار ينماز يبه مهد يواجازه 

 داد،یواجازه صــدور م گرفتیم گرانیاز د یمبلغ د،یبنما يبندو بســته يآوردرجمع یاقدام نیکترکوچ نکهیبدون ا

 یهیرا لغو کردم. بد رایوانحصار کتکردم  شنهادیبه دولت پ يانامه بیتصو یط من .گرفتیم لیخالصه باج سب یعنی

با کمک  یلیســه نهیاما در کاب ي. نمازدیقطع گرد شــدیم ينماز دیکه مفت عا ياانهیعمل من، مبلغ ســال نیاســت باا

 ».ندکرد دیتجد يآن را به نماز يرا برقرار و واگذار راینامه انحصار کت بیتصو ریمرحوم هژ

ش *  صفحه  تیآموزگار به روا دیدر کتاب جم ساواك  سناد  سند105ا ست: آمده 6/8/1344 خیبتار ي، در قبل از «ا

ـــته دکتر آموزگار وز ـــنبه گذش ـــول، ک ریمد ياحمد ،ییدارا ریظهر روز ش دکتر  ،یحقوق رکلیمد نژادیانیکل وص

آمرانه به  یاحضار و با لحننزد خود  را یاتیمال یعال يشورا سیرئ يرضو ينور م،یرمستقیغ ياتهایمال سیرئ يبهادر

 یظرف دو روز به نحو مقتضــ دهیگرد نییتومان تع ونیلیرا که شــش م ينماز یاتیدارم پرونده مال لی: مدیگویآنها م

شغل فعل صورتنیا ریدرغ دیتمام کن شانیبه نفع ا شما از  صل خواه یهمه  شدیمنف منتظره با  ریکه غ. افراد مذکورد

 میخود را نوشــته وتســل یدســته جمع يبودند پس از خروج از اتاق او، اســتعفامواجه شــده ییدارا ریوزدســتور  نیچن

 ».ندینمایدفتر م سییر

ساواك صفحه  تیآموزگار به روا دی*در کتاب جمش سناد  سناتور «است: آمده زین4/8/44 خیبه تار ي،درسند 250ا

هد ماز يم نده يدارا ين مپ ییتومان در وزارت دارا ونیلیم52به مبلغ  یاتیمال يپرو بت حراج ک با که   يهابوده 

ــک 15در ییکایآمر ــال قبل تش ــتدهیگرد لیس ــوع آن  نیدکتر آموزگار از ب نفوذپرونده با اعمال  نی. ااس رفته وموض

 کرده مهر رسما مرا احضار ایاست که شاهنشاه آرتبرئه خود گفته ياست. آموزگار برا ییمورد بحث در وزارت دارا

االمر نجات بده ومن هم حســب يزحمت وگرفتار نیطلب را، هرچه زوتر از اواصــالح کوکاریمرد ن نیاند ادهوفرمو

 ».کردمکار را  نیمعظم له ا

ــ *  ــفحه تیآموزگار به روا دیدر کتاب جمش ــاواك ص ــناد س ــند ،294اس ــت که:  13/10/48 خیبتار يدرس آمده اس

س ،يمحمد نماز يآقا 10/10/1348روز 12:30ساعت « شب نیدکتر غالمح ستر ریوز ن،یخو سناتور  يسابق دادگ و 
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ــرکت درمجلس م ،باتفاق ينماز ــرف ن یهمانیجهت ش ــابق امورخارجه  ریاردالن وز یهار عازم منزل دکتر علاوص س

سوال  ییرا به وزارت دارا يعلت رفتن و يسناتور نماز يرشته سخن را گشود واز آقا يراه محمد نماز نیدرب بودند.

 رانیشـرکت ا" يآور براسـرسـام ادیرقم ز کی ییاز طرف وزارت دارا رایپاسـخ داد اخ ينماز يناتور مهدسـ نمود.

(منظور عیبعد گفت من به اتفاق شــف )ينماز يباالســت....ناطق(مهد یلیشــده که رقم خدر نظر گرفته اتیمال"نیماشــ

 دیشا گریوچون تا چند روز د شودرفتهکار گ نیا يجلو زودترتا  میرفت ییدارا ریوز دنیجهت به د نیبه هم پسرش )

 زیما ن اتیو مال ابدی لیهم تقل هااتیقانون مزبور مال نیاز مجلس بگذرد که بموجب ا یقانون 13/10/1348هم تا روز 

ـــف بلکه به کل ـــول مال يهم موافقت نموده که تاچند روز ییدارا ریوز برود. نیهم حذف واز ب ینص  اتیدر وص

  »برسد. بیقانون به تصو نیوپرداخت آن از طرف آنها تامل شود تا ا

بوده، سالها در راس پستها ومصادر  رانیحکومتگر ا يکه از خاندانها زی. او نباشدیم ينماز يداماد مهد یبانیش يمهد

  است. بوده یمهم

با  یبانیشــ يو مهد يخاندان نماز کینزد وندیدر خاطراتش از پ رانیدر ا لیاســرائ یرســم ریســف نیاول يعزر ریمئ *

شاه و يادیسپهبد ا صوص  شک مخ ص یوبرخ رانیدرا ییبها يفرقه ندگاناز گردان پز سرائ يهاتیشخ سخن  یلیا

ست:گفته سال روزي در میانه« ا شلیم، 1341( 1962هاي  شهردار اور ست وزیر علم در دیداري با تدي کولک،  ) نخ

شنهاد او را پذیرفت و  شیبانی در تهران پی سر  شور برگزید. هم ستگاه جهانگردي ک ستی د سرپر شیبانی را به  مهدي 

 »نمازي از دوستان نزدیک ایادي بود)دختر سناتور ينماز نی(مه

ســاواك در کتاب خاطرات خود که در آمریکا  یداخل تیســاواك و مســول امن ییمرد قدرتمند و بها یثابت زی* پرو

خاطرات  یبانیش يگفتم مردم مازندران از مهد ریبه آموزگار نخست وز«است: گفته یبانیش ياست دربارهمنتشر شده

استاندار "در منطقه بوده، او را  نیدن وفروختن زمیسرگرم خر ،مازندران يدرتمام مدت استاندار او ، چوندارند يبد

وفروش کند و شما  دیرا متر کند وخر نهایبه همراه خود داشته که زم "يمتر" رفتهیهرجا م رایاند. زلقب داده "يمتر

ــو نکهیا يکه دولت برا دیدانیحتما م ــتاندارها هم  نامهبیاو را از مازندران جداکند، تص گذراند که مدت خدمت اس

ــد و ــال باش ــفرا چهارس ــالیمثل س ــو نیکرد و ا دیآن را تمد توانیهم م کس  يمهد ضیتعو يدر واقع برا نامهبیتص

 »بود. يساواك از دوستان و سییر يریو ارتشبد نص یبانیش انیاز حام يدایبود.. سپهبد ا یبانیش

من  رانیشــم هیگفتند در روزنامه هم بود، همســا": ســدینوی) م10کتاب خود(جلد  8073الســلطنه در صــفحه  نیع *

شان ینقیعل یحاج صار پنبه  امیا نیدر ا یکا شتکه انح صد هزار تومان منافع برد. نماز دا سا يپان دورتر من  هیباز هم
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باشد خداعالم است. برده برد. تا امسال چقدرسود  ومانششصد هزارت کیاز هر  يوچا رایسال قبل در دو معامله کت

شب نهایا نیقمار هم ب شانزده ال یاز زنانه ومردانه رواج دارد که  شبشودیهزار تومان برد وباخت م یس یپانزده و  ی. 

 .بندندی. توپ پانصد هزار تومان مندازندیبساط را راه ب دهندیخانه ومجلس متومان به صاحب ستیودوهزار کی

در مورد  کردندیبا دربار رفت وآمد م یهمسر محمدرضاشاه در کتاب خاطرات خود  با عنوان چه کسان ای* ملکه ثر 

 یآبعل ایهرزمان قصدرفتن به رامسر، بابلسر ": شودیذکر م نایکه ع کندیاشاره م ياوهمسرش به نکته ينماز يمهد

 يزوجها شـتریب ،موارد لیقب نیما را در ا یمی. دوسـتان صـممیبردیاز دوسـتان را همراه خودمان م ياعده م،یرا داشـت

 مهمانان گریدور من بودند. از د شانیاز خو ياریوقباد بخت دیجمش د،یاز آنها مانند مج ي. تعداددادندیم لیجوان تشک

 ینکسا گریاسبق بود. از د رانیوزاز نخست یکیفرزند  یطرف توجهمان پروفسور عدل جراح معروف، مسعود فروغ

س آمدندیکه همراه ما م س نیعبارت بودند از ح ست همکال سوئ یمیقد یفردو و  يو دوست او بنام مهد سیشاه در 

سر مهد دایثروتمند معروف بود. و ينماز يبرادرزاده ي. مهدينماز دایو شترک ،ينماز يهم شت،  یوجوه م با من دا

شاه پ ينامزد يبرا کباریاو  شاه مرشده شنهادیبا اغلب او را  لیدل نیبه او عالقمند بود. به هم یول دیبرگز ابود. اگرچه 

  بود. ییبایز اریزن بس دای. وکردیهمراه شوهرش دعوت م

است. برعهده داشته 1333را در سال  ومیواکس یشرکت معروف سوکون یندگینما ينماز يپسر مهد ينماز عی* شف

س عیشف سامی آنان را  1357بودند که در پاییز  يانفره 175ستیجزء ل يفرزندان مهد نیوح کارکنان بانک مرکزي ا

ــتیل نیمیلیارد تومان ارز اعالم کردند. درا 13خروج  لیبه دل ــینح  س ــفیع میلیون دالر  450نمازي، بازرگان،  س و ش

شور خارج کرده 500نمازي، بازرگان،  سونیپارک يماریب لیبه دل ينماز ياند. مهدمیلیون دالر، ارز از ک در آذرماه  ن

 فوت کرد. 1358

از دستگاهها،  یکیبه  يانامه یط يکه و شدهمشاهده  یاسناد ومدارک ،يرازیش خواراننیاز زم یکی يدر پرونده * 

بود. گفته نیفقرا ومحروم يوســوز وگدازش برا يبود و از دلســوزکرده حیخود را تشــر هیریواقدامات خ کیاعمال ن

 يهابود. البته نامهنموده یعیاز منابع طب نیهکتار زم200بالغ بر  يتقاضــا ه،یریموســســه خ نیکمک به ا يودر انتها برا

و  نیاعطا کردند و بنام محروم يمذکور را به و نی. متاســفانه زمندبود وســتشیبه پ زین انیآقا یبعضــ تیو حما هیدییتا

شا يتومان از اموال ملت به و اردیلیصدها م هیریامورخ شد.  صد آن به محروم کیکمتر از  دیواگذار  وامورات نیدر

....با آن نام مقدس، اقدام  هیریخ يفرد، با راه انداختن موسسه نی. اما جانسوز وجانگداز آن است که همدینرس رهمیخ
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 نیاز ا یاگر انسان اینمود. آ رازیش نینشریمحله فق کیفقط  نینشریفق يهازن ودختر از خانواده ستیاز ب شیاغفال ببه 

  ست؟یروا ن ردیدرد بم

  

  

 يحسن نماز
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 ينماز امکیمحمد باقر و س

اش نجف را به مقصد آمد. او شش ماهه بود که خانواده ایدر شهر نجف اشرف به دن 1315در سال  ينماز محمدباقر

سابقه خاندان نماز رانیا نیترك کردند و پس از آن مرتب ب رانیا سفر بودند.  به قرن چهارده  رانیدر ا هايو هند در 

ــينماز جوادمال محمد ،يباقر نماز ي. جد پدرگرددیبرم يقمر يهجر ــ يرازیش ــرخیمعروف به ش ــفهان عهیالش  یاص

ــت ــ ي. واس ــالگ یدر س ــ یس تا به  پردازدینجف م هیعلم يدر حوزه ینیعلوم د لیبه عراق مهاجرت کرد و به تحص

سدیاجتهاد م يدرجه سوابق موجود، خاندان نمازر ساس  ش يهاجزو خانواده رازیش يهاي. برا بوده و  رازیثروتمند 

 .اندکردهیم تیفعال اكیتجارت تر ينهیخاندان در قرن نوزدهم در زم نیا يااز اعض یبرخ

شرق یکمپان ژهیبه و یسیانگل يهایو کمپان انیهودیخاندان از همان ابتدا با  نیا شته ییهايهمکار یهند ست. در دا ا

ــفحه  ــر سیانگل رانیکتاب حقوق بگ 106ص ــفهان عتینام ش ــت که در نجف آمده ياز ده نفر یکیبه عنوان  یاص اس

ستکردهیم افتیدر سیاز انگل هیروپ 500انه یماه ضا یخبر نی. همچنا ضو  يخانواده مانند محمد نماز نیا ياز اع ع

ـــونر ـــنا يلژ فراماس ـــو حزب ا ينماز يمثل مهد يافراد ،ییروش  يهم دارا يو خود محمدباقر نماز نینو رانیعض

سئول سالمحجت اند.بوده يپهلو میدر رژ یمهم يهاتیم سن نماز اال سال  يپدر محمدباقر نماز يمح  1283هم در 

ــ يهجر ــمس ــال  یش ــده و در س ــرف متولد ش ــتان از دن 1344در نجف اش به  يادیکه عالقه ز يرفت. و ایدر هندوس

 ،پس از آن به کلکته هند رفت يبه درجه اجتهاد برســد. و یداشــت، توانســت در دوران جوان ینیدروس د لیتحصــ

: محســن دیگویپدرش م يدرباره ينماز. آنطور که خود محمد باقر دشــ کلکته ویراد یو فارســ یرببخش ع ریمد

 نیو تا آخر عمر در ا تدانشــگاه کلکته را برعهده داشــ یمطالعات اســالم یکرســ تیدر همان دوران، مســئول ينماز

 ماند. تیمسئول

 

  يمحسن نماز
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ص يمحمدباقر نماز ص التشیدوران تح صو شگاه یرا در مدارس خ صگذرانده یسیانگل يهاو دان ست و تح  التیا

سه انگل ییابتدا سطه خود رادر مدر س -یسیتا متو دوران  نیاول « :دیگویم بارهنیکلکته گذراند. خود او در ا یحیم

 يباقر نماز »آشنا شدم. یسیزبان انگل با یدر مدرسه  سنت جوزف کونل گذشت و از همان کودک ییابتدا التیتحص

در دفتر  یگذراند و پس از اخذ مدرك کارشناس ریرا در رشته علوم اقتصاد در دانشگاه سنت خاو یکارشناس يدوره

 لتیاز دانشــگاه واندر ب ســانسیلدوران فوق یط يبرا يســازمان برنامه و بودجه مشــغول به کار شــد. نماز ياقتصــاد

س کایآمر ص هیبور سرباز يگرفت اما برا یلیتح شکل خدمت  شور با م شد که ا يخروج از ک شکل بعدها  نیمواجه  م

که  شــودیمختلف آشــنا م ياز کشــورها انیاز دانشــجو یبا گروه کایآمردر لیدوران تحصــ حل شــد. محمدباقر در

ص بعد ازارتباط با آنها را  س دهدیهم ادامه م یلیدوران فارغ التح سازمان ملل  يایو بعدها در زمان کار در بخش اورا

ستفاده م ص يبرا سانسیلمقطع فوق یپس از ط ي. باقر نمازکندیاز آنها ا صاد  يدر دوره لیتح شگاه اقت دکترا در دان

شکالت مال لیاما به دل شودیمرفتهیلندن پذ ص کند،یم ادیاز آن  یآنچه خود او به عنوان م دکترا  يدر دوره لیاز تح

پس از دوران  ي. نمازشودیاما از همان زمان تا کنون با عنوان دکتر خطاب م گرددیباز م رانینظر کرده و به اصرف

ص سفارش لیتح صغریاز  پدرش خطاب به عل يانامهبا  سمت ا سف ریهمچون وز ییهاحکمت که   رانیا ریخارجه و 

ـــت به ا يدر هند را در کارنامه ـــتغ يپس از آنکه برا و گرددیباز م رانیخود داش مراجعه  یبه ادارات مختلف الاش

  .کندیم تجربه یسیانگل هانیخود را در ک دیشغل جد نیاول کند،یم

  

  شاه از استان خوزستان دیدر بازد ينماز
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سازمان  يدر دفتر اقتصاد 1339و در سال  شودیم یبه سازمان برنامه معرف "آذر پورآذر "به نام  يفرد قیاز طر ينماز

 .شودیآن زمان منصوب م يدفتر بودجه وزارت بهدار استیبه سمت ر یو پس از مدت شودیبرنامه مشغول به کار م

به  شـــودیم يپهلو میاز خدمتگزاران رژ یکیبه  لیتبد روزیدر ســـازمان برنامه و بودجه، منتقد د ياســـتخدام نماز با

. محمدباقر کندیم افتیرا در یونینشـــان درجه ســـه هما 1354در ســـال  م،یخدمات فراوان به رژ لیکه به دل يطور

 میرا با حکم مســتق تی، چهار مســئول1357 ات 1353 لکه از ســا یتا زمان کندیم یرا ط یمختلف يهاتیمســئول ينماز

و بلوچستان،  ستانیدانشگاه س يامنائتیدر ه تیعبارتند از: عضو هاتیمسئول نی. اشودیدار معهده يمحمدرضا پهلو

 يو عمران شهر یو عدم تمرکز وزارت کشور، استاندار خوزستان و معاونت امور محل یمحل يهامعاون امور سازمان

  .کشور زارتو

او بر خوزستان  يرکس آبادان است که در دوران استاندار نمایحادثه س ،ينماز تیاز نکات قابل توجه دوران مسئول

ــت. نکته داتفاق افتاده ــاب نماز خیتار گر،یاس ــئول نیبه آخر يانتص ــت که تنها چهار ماه پ تشیمس  يروزیاز پ شیاس

  است. رفتهیانقالب صورت پذ

 

  يبا حکم مستقیم محمد رضا پهلو  يمحمد باقر نماز يهاتیمسئول
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ست.  يباقر نمازافراد مرتبط با محمد نیاز مهمتر یکی سر او سادات طباطبا"هم  يکه خاندان نماز "زواره ییافتخار ال

نشـان  لیدل نیبود که به هم 1354ممتاز دانشـگاه تهران در سـال  انیاز دانشـجو شـناسـند،یم "ينماز یاف"او را با نام 

کشور درآمد و به  یبه استخدام سازمان امور استخدام يبا نماز واجپس از ازد يبود. وکرده افتیاز شاه هم در ژهیو

س ينماز یکرد. اف یرا ط یسرعت مراتب ترق فرار  رانیو بابک، از ا امکیدر خالل انقالب به همراه دو فرزند خود، 

  .شودیمحکوم م یات دولتبه انفصال دائم از خدم 1359و در سال  کندیم

  

 

  يو شهبانو فرح پهلو ينماز یاف
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داشته، از  يهمکار سفیونیاز انقالب به مدت دوسال با  شیکه پ ییانقالب از آنجا يروزیپس از پ يمحمدباقر نماز

و بلوچستان از کشور  ستانیو از مرز س یرقانونیخود به طور غ يو طبق ادعا شودیسازمان ملل دعوت به کار م يسو

سال شودیخارج م شواهد موجود، تا  سرا 1389. طبق  ست قطع حقوق نامبرده را م يکه داد از  کند،یانقالب درخوا

و نزد  کایبه پاکستان رفته و از آنجا به آمر رانیپس از خروج از ا ي. واستکردهیم افتیحقوق در یاسالم يجمهور

ساکن م نیدر ا کایآمر تیو با قبول تابع رودیخانواده خود م شور  س يدهه يدر ابتدا نکهیتا ا شودیک شم   یهفتاد 

 یو در دوران دولت ســازندگ 70 يدهه لیدر اوا ران،یپس از فرار از ا ي. محمد باقر نمازگرددیباز م رانیبه ا وبارهد

در مواجهه نرم با  کاینظام آمر دیجد يجنگ و آغاز راهبردها انیهمزمان با پا یمقطع زمان نی. اگرددیباز م رانیبه ا

سالم يجمهور ست. با رو یا قوت  کایو آمر رانیا نیرابطه ب يبحث برقرار ران،یدر ا صالحاتکار آمدن دولت ا يا

ـــال ردیگیم ـــازمان ،1376. در س  جادیو ا تی(غدا) با هدف آموزش، ترب رانیا یدولت ریغ ارانیتحت عنوان هم یس

شارکت  يهاسازمان نیارتباط ب سئوالن داخل یبرخ يها، با همکارNGOمردم نهاد با م سازمان یم  یالمللنیب يهاو 

 نی. از جمله مهمترشودیسازمان انتخاب م نیا رعاملیبه عنوان مد ي. در همان ابتدا محمدباقر نمازشودیم ياندازراه

 نیاســت. همچن تیجمع یجهان يو شــورا ایاوراســ ادیمانند بن یالملل نیب يهاســازمان ارتباط با ســازمان نیاقدامات ا

پروژه  انیاز مجر یکی)، رانیا یدولت ریغدا (غ ارانیهم ســازمانکه  دهدیســازمان نشــان م نیا يهاتیفعال یبررســ

 تیاســت.(به رواســازمان ملل بوده تیجمع تهیارتباط با کم قیاز طر رانیدر ا یشــمســ 80و  70کاهش نســل در دهه 

 ) یاسالم يجمهور

ـــر م رانیکه در خارج از ا یدر دوران ينماز محمدباقر ـــازمان ملل و  يندهیبه عنوان نما ،بردیبه س ـــف،یونیس در  س

ـــورها ـــر فعال ییکش ـــتکردهیم تیهمچون مص  ران،یدر دوران اقامتش در خارج از ا ياقدامات نماز گری. از داس

 اكینا سیرئ یپارســـ تایو تر ينماز امکیفرزندش ســـ ي) با همکاراكی(نا کایآمر انیرانیا یمل يشـــورا ياندازراه

 است.

س تایو تر ينماز امکیس دارید سال  کایو آمر رانیتعامل ا شیدر هما یپار شک سازنهیزم 1380در   یمل يشورا لیت

 یبا برخ ییدارهاید یپارســـ تایو از همان زمان تر شـــودیم ينماز امکیمحمدباقر و ســـ تیو با حما کایآمر انیرانیا

با  يدارید 1382. پس از آن در سال دهدیانجام م نهادمردم یاجتماع يبه منظور گسترش نقش نهادها یرانیمقامات ا

ـــنگتن ترت يمحمدباقر نماز ـــازتیو بر ظرف دهدیم بیدر واش توافق  رانیدر ا یدولت ریغ ينهادها جادیا يبرا يس

 .کندیم
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 و  قراردادکرسنت هاينماز

سنت  ست، که  دانیفوت مکعب، گاز ترش م ونیلیم 500فروش روزانه معادل  يبرا يقرارداد ( قرارداد کر سلمان ا

 یو شــرکت مل ومیشــرکت کرســنت پترول نینامدار زنگنه در دولت هفتم ماب ژنیو در زمان وزارت ب 1381در ســال 

ــر او  ينماز يبا کمک پر ي.) محمدباقر نمازدیمنعقد گرد رانینفت ا ــه خواجه ژنیب(خواهرزاده) و همس ــس پور موس

حضور آنها در  نهیو فراهم آوردن زم یخارج يهابه شرکت يو اقتصاد یبهار را با هدف ارائه خدمات حقوق يهیآت

ـــ رانیا ـــال کندیم سیتاس ـــع م رانیا هیرا عل ياجانبه کی يهامیتحر کایآمر 1374. در س زمان  نیو در ا کندیوض

 .وندندیپیبهار م هیبه شرکت آت يباقر نماز گریو بابک فرزند د امکیس

از  یکی تیو با عضو نیدر شهر و "مرغیس ادیبن" ياندازپور راهخواجه ژنیو همسرش ب ينماز ياقدامات پر گرید از

با  يادر آن، ارتباطات گسترده ایاوراس ادیبن يکه به واسطه حضور اعضا مرغیس ادیاست. بن ایاوراس  نادیارشد ب رانیمد

نفوذ در  يبرا "و اروپا رانیمردم ا نیب یتعامل فرهنگ يبرقرار"همچون  یجذاب نیدارد، تحت پوشـــش عناو ادیبن نیا

سان بنکندیم تیفعال ران،یا س شرکت آت مرغیس ادی. مو سان  س صل همان مو ستند که در دوران تحر هیدر ا  میبهار ه

ـــاد یبه دالل ران،یا ـــرکت نیب ياقتص ـــ نیو از ا پرداختندیم رانیو ا یبزرگ خارج يهاش ـــتندیم ریمس در  خواس

  نفوذ کنند. يکالن اقتصاد يراردادهاق

 

  ينماز امکیس
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. ردیگیشرکت را برعهده م نیا تیریاو مد ،1386تا  1378 يدر سالها بهارهیبه شرکت آت ينماز امکیاما با ورود س

بزرگ  يهاشرکت یبا برخ رانینقش به عنوان دالل عقد قرارداد ا يفایزمان، ا نیدر ا ياقدامات و نیاز جمله مهمتر

س ینفت ست.  سنت ا سن ينماز امکیاز جمله کر ستراتژ يهاپروژه ریمد ت،در پروژه کر ست.شرکت بوده نیا کیا  ا

ـــ ـــتیر يو فناور یبا معاونت علم يدر زمان همکار ينماز امکیس  2015 ینیکنفرانس کار آفر یبان ،يجمهور اس

  قتیدر حق جیبريکنفرانس آ يدر برگزار ينماز امکیس دیآیاست. آنطور که از اسناد بر مآلمان هم بوده جیبريآ

استارت  ياندازراه قیاز طر ،ینترنتیا يکسب و کارها يبوجود آمده در حوزه يبه دنبال آن بوده تا با استفاده از فضا

 کند. يرا راه انداز یرانینخبگان ا و شبکه ،یینخبگان کشور را شناسا ،یالملل نیب يهاآپ

سه نیاجرا کردن ا يبرا يو س ستکردهيهم همکار "پیسا"به نام  ییکایآمر ياهدف با مو سه نی. اا س در  که مو

از چهار مرکز  یکی کند،یخصــوص دنبال م يهابخش تیفعال قیاز طر ،در جهان را یپوشــش گســترش دموکراســ

ـــته به  ـــ ياعانه برا یمل ادیبن"وابس ـــت که برنامه "یدموکراس  افتیدر کایخود را از وزارت امور خارجه آمر يهااس

  و کالن کشور را دارد. یانیم تیریاز جمله نفوذ در مد یفراوان يهابرنامه رانیدر ا پی. موسسه ساکندیم

 

  در کنار هم پسر و پدر ،يو محمد باقر نماز ينماز امکیس

   



506 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 یمشــورت تهیتحت عنوان عضــو کم یماه و به صــورت رســم 19به مدت  2012تا  2010 يســالها نیب ينماز امکیســ

در دوران  ياست. وکرده افتیهزار دالر حقوق در 19مدت   نیا يداشته و برا يهمکار پیبا موسسه سا انهیخاورم

ـــگاه دفاع مل کایاقامت خود در آمر پنتاگون (وزارت  یو اطالعات یعلم ارگان ی) که به نوعNDU( کایآمر یبا دانش

شته و در جلسات محرمانه ا يهمکار شود،ی) محسوب مکایدفاع آمر شته نیدا سنهاد شرکت دا  ينماز امکیاست. 

است. به عنوان داشته ياست، همکار ویآو) که مقر آن در تلINSS( لیاسرائ یمل تیبا موسسه مطالعات امن نیهمچن

سه يمثال، و ستیتنها دو ماه قبل از انتخابات ر و 1392 نیفرورد 22در  يادر جل شرکت کرده و  ران،یا يجمهور ا

 امکیو پس از بازداشـت سـ 1394پرداخته اسـت. سـرانجام در سـال  یاسـالم يدر جمهور راتییتغ زانیم یبه بررسـ

 نیشـــده و به ا ریدســـتگ دوبرفته رانیپســـرش به ا يبه پرونده یدگیرســـ يکه  برا يمحمدباقر نماز ران،یدر ا ينماز

  .برندیگشته و فعال در زندان به سر م رانیدر ا بیرق يجنگ باندها یانبقر بیترت

 

  خانواده نمازي
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 رضا شاه محمد اتیح يروزها نیو آخر يخاندان نماز

او به کشور  یمتعدد با سفر استعالج يهاقوسوکش یکه در پ یشاه و هنگام اتیح يماهها نیدر واپس هاییکایآمر

ـــ زیآمنیبس توه يرفتار يخود موافقت کردند، با و ـــتند. اردش  تیروا بارهنیدرخاطرات خود در ا يزاهد ریداش

ستانمان ا یکی میشو وركیویقبل از آنکه عازم ن«: کندیم کارتر از وزارت امور خارجه  دنتیداد که پرز طالعاز دو

سته کایآمر ست تا قبل از عزخوا ساند که پذ رانیالع مقامات اشاه، به اط متیا شاه در آمریکا فقط به خاطر  رشیبر

سان سائل ان شکم ستانه و انجام معالجات پز شد. اوا یدو شاه از آمریکا خارج خواهد ست و پس از آن،  خردادماه  لیا

ــال  ــرکت ا يمایفروند هواپ کیبود که با  1358س  يآقا یرانیا اردریلی(متعلق به م میگلف اســتر یرانیجت که از ش

ـــد وركیویروانه ن -میبودکرده هی) کراينماز ـــتبودند که ده يادیز انیرانی. در آمریکا امیش ـــرکت کش  ،یرانیها ش

نفر  کیکه - ينماز يآقا دیکه شــاه شــن یوقعخود داشــتند. م تیگاز و نفت را در مالک يهاشــگاهیو پاال ییمایهواپ

ها و ده یالمللنیها شرکت بزرگ بو صاحب ده رودیساب مبه ح کایتراز اول آمر يهااردریلیجزو م -است يرازیش

بودم و به تهران را نخورده هاییکایآمر بیفر 1332اســت، اظهار داشــت: اگر من در ســال  یو کشــت مایفروند هواپ

ــتمیبازنم ــاد رفتم،یدنبال تجارت م ينماز يآقا مثلو  گش ــاه اقتص هم با من  کسچیبودم و ه یگمنام ياکنون پادش

 تیکوریام ای یو پادشاه برونئ يهستند که چند برابر شاه سعود يدر آمریکا افراد گفت،ینداشت! او درست م يکار

 .استدهیها را نشنهم اسم آن کسچیثروت دارند و ه

ــر هاآن ــعدآباد  کنندیم یزندگ ییهادر قص ــرا اورانیکاخ ن ایکه کاخ س ــدیها مآن يداریمثل س  يکای! در آمرباش

مانند  يافراد ،ییدر موارد اســتثنا ایاســت  شــتریدالر هم ب اردیلیمکصــدیها از هســتند که ثروت آن یامروز اشــخاصــ

سال کروسافتیما یصاحب کمپان شما پاسخ بفرما ردال اردیلیم کصدی یهستند که  که پادشاه  دییدرآمد دارند! حاال 

ــ یواقع ــاه آقا یچه کس ــت؟ البته ش ــ ينماز ياس ــناختیته دور مرا از گذش ــرتیبا اعل ينماز يآقا نی. پدر اش  حض

خود به پادشــاه  یرانیکشــت یکمپان قی، از طر1320در ســال  رانیرضــاشــاه از ا دیرضــاشــاه دوســت بود و در موقع تبع

که واالحضرت  ی، موقع1332تا  1331 يهاسال عیوقا انیپسر هم در جر ينماز يبود و آقاکرده کمک رانیا يدیتبع

ــرف و عل ــرتیاش ــدق به خارج تبع(تاج يملکه پهلو احض ــط مص ــان توس ــده دیالملوك) و همراهانش بودند و پول ش

  بود. کرده هیو تأد نیو مخارجشان را در اروپا تأم دهیها رسآن ادینداشتند، به فر
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 تیهدا دیسع

ـــت. ا رانیا یمیقد يهااز خاندان یکی تیهدا خاندان ـــرکه  يخانواده خود را از اوالد کمال خجند نیاس  هم عص

 لیبا ا میاز قد ،داشتند خانواده در کالنه که از مضافات دامغان است سکونت نی. ادانندیاست، مبوده يرازیش حافظ

 .اندها بودهو جزء طرفداران پر و پا قرص آن قاجار مراوده داشته

سال مکرم یفرزند غالمعل تیهدا دیسع ش 1297الملک در  ص يدیخور شد. پس از اتمام تح و اخذ  یعال التیمتولد 

 يدر دوره 1335در ســال  تیآورد. مهندس هدا يراه و ســاختمان، به شــغل آزاد رو يدر رشــته یدانشــنامه مهندســ

سوبع يشد. او در دوره یمل ياز شهرستان زنجان وارد مجلس شورا یندگیبه نما ينوزدهم قانونگذار مردم  يد، از 

شد. عالوه کل حزب مردم بود. نامبرده پس از انقالب  به علت ارتباط با  ریمقام دبقائم ن،یبراتهران به وکالت انتخاب 

ـــادره و خود به  حزب یمقامو قائم يخاندان پهلو ـــتان گرمردم اموالش مص ـــال  ختیانگلس در لندن  1378و در س

  درگذشت.

 

  تیهدا دیسع
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 يخانواده هرند

سم سن 1357فوت  - زدی، 1276( متولد يهرند ابوالقا از  یکیبه کرمان نقل مکان کرد و  یسالگ 16،کرمان ) او در 

شد. هرند نیریتجار و خ نیبزرگتر سال  يکرمان  سط د 1314در  سنجان، گریتو  یسندگیکارخانه رتجارکرمان و رف

ثروت  یکه منبع اصل يکشاورزعالوه بر. او ادمؤسسه کوچک و بزرگ را بنا نه نیو چند مانیکارخانه س د،یخورش

اسناد موجود  نیکارخانه برق کرمان هم بود. بر اساس آخر نیصاحب اول رفت،یشمار مبه یکرمان دارانهیاکثر سرما

سال  يو ست کم در  ضو اتاق بازرگان 1322د ست. خانه وکرمان هم بوده یع  لیبه باغ موزه تبد نکیدر کرمان ا يا

  است.شده

 

  يابوالقاسم هرند
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گذاشـــته  شیاش به نمادر خانه يبود که پس از بازســـاز 1947مدل  ســـلریکرا لیصـــاحب اتومب يابوالقاســـم هرند

ست. اشده ضوع که گفته م نیا شاه از کرمان و اقامت در خانه انیدر جر لیاتومب نیا شودیمو ضا   يهرند يعبور ر

 هینقل لهیوس نیعبور کرده، فلذا ا ناز کرما 1941رضا شاه در  رایسؤال دارد؛ ز ياست جاقرار گرفته يمورد استفاده و

گرا توسعه يادر کرمان داستان خانواده يهرند يخانواده ياست. قصه یموضوع منتف نینشده بود و بنابرا دیهنوز تول

ــر نیو کارآفر ــت، پدر و پس ــم و مهد ياس ــنعتي(ابوالقاس ــد ص ــور، در  نیا يو تکنولوژ ی) که در رش منطقه از کش

کردند و توانســتند  يمهم باز ینقشــ بردند،یبه ســر م تیمناطق کشــور به شــدت در محروم زا ياریکه بســ ییهادهه

سرشناس  يهاکه حاال با گذشت چند دهه همچنان از خانواده يابگذارند، به گونه ادگاریماندگار از خود به  یخدمات

 .شوندیکرمان محسوب م رگذاریو تأث

ـــم ـــال  يهرند ابوالقاس ـــهر زندگ نیآمد. بعدها به کرمان رفت و تا آخر عمر در هم ایبه دن زدیدر  1276س کرد.  یش

 یکی يفعال اقتصاد نیبود. ا ياز جمله ابوالقاسم هرند یکرمان دارانهیسرما شتریب يثروت برا یمنبع اصل يکشاورز

در شــهر کرمان  1308کارخانه برق را در ســال  نیولکه ا ییتا جا شــودیتوســعه در کرمان محســوب م شــگامانیاز پ

محله  ایشعله برق در کرمان در بازار مقابل کارخانه  نیاز آن شروع شد. اول يبرداربهره 1311کرد که سال  ياندازراه

ســازمان برنامه و  نیب 1334. در ســال رفتندیگروه به تماشــا ماســتفاده عموم روشــن شــد. مردم گروه يگلبازخان برا

 کیگذاشت تا او  يهرند اریدر اخت یامضا شد که براساس آن سازمان برنامه پول کاف يانامهتفاهم يهرند ابوالقاسم

 سیبا تأســ ایطرح گو نیو وارد کشــور کند. البته ا يداریبرق شــهر کرمان خر نیتأم يبرا یلوواتیچندهزار ک نیتورب

برق را وقف  ساتیتأس يهیکل 1341در سال  يهرند القاسمشد. ابوبرق اجرا نشد و کال کنار گذاشته یشرکت دولت

 50 مارستانیو در صورت اضافه به ساخت ب يکشاورز يساخت دانشکده يسال برا 12کرد تا درآمد آن به مدت 

 .ابدیاختصاص  یخوابتخت

 یصــنعت يهاتیدولت به فعال یبانپشــتی با …کرمان و ز،یتبر زد،یمثل اصــفهان،  ییدوران رضــاشــاه تجار شــهرها در

ساج نهیخصوصاً در زم  ،يزمان با کمک چند نفر از تجار و فعاالن اقتصاد نیدر ا يآوردند. ابوالقاسم هرند يرو ین

ش یسندگیکارخانه ر س دیخور سال  هکارخان نیکردند. ا سیکرمان را تأ  يابقچه نخ پنبه 300روزانه  1316در آبان 

سرماکردیم دیتول شت. البته  یسندگیهزار دوك ر 5هزار تومان بود و کارخانه  300از  شیکارخانه ب نیا هیاول هی.  دا

شت زمان و بعد از چند سال  نیسال ا نیبا گذ شکل مد 1331کارخانه در  سه  یو بده تیریدچار م شد و به مدت 

ــازمان برنامه اداره م ظرن ریســال ز به  یاتیمال يهایبه بانک و بده یبه علت نپرداختن بده 1339در  نکهیتا ا شــدیس

 شد. لیگذاشته و تعط دهیمزا
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کرمان بود و در سـال  مانیسـ يداران و مؤسـسـان کارخانهاز سـهام يابوالقاسـم هرند د،یخورشـ يبر کارخانه عالوه

س زین 1315 شهر نیبه همراه محمدح ضا آگاه و  سهام يراور اریبرخوردار، غالمر س رایکت یشرکت  کردند.  سیرا تأ

ـــرما ـــال  يهزار تومان بود. هرند 72آنها  هیاول هیس  یرنگ در کرمان با حاج محمدتق عیتوز نهیدر زم 1330در س

ـــم هرند يبرخوردار روابط تجار ـــت. ابوالقاس ـــنعت تیدر کنار کار و فعال يداش  ژهیو یهم توجه هیریبه امور خ یص

شت و فعال سترده يهاتیدا شهر  نهیزم نیدر ا ياگ صوص  ستان کرمان به خ سطح ا کرمان انجام داد که همچنان در 

شغال ا یهم آثار آن باق ست. براثر ا شور یدر زمان جنگ جهان رانیا از جمله کرمان در مهرماه  دوم، بحران نان درک

به کمک مردم  يابوالقاسم هرند نیب نیبودند و در اآمده ادیو وضع آشفته نان به فر یشد، همه از قحط ریفراگ 1320

آنان  نکهیبدون ا کرد،یم نیرا تأم ازمندیآموران نو دانش انیاز دانشـــجو یبرخ لیتحصـــ نهیاو هز نیآمد. عالوه بر ا

در  ياختصـــاص داد. ابوالقاســـم هرند یســـاخت مدرســـه و مراکز درمان يبرا نیزم يتعداد نیمتوجه شـــوند. همچن

 زیخود را ن یاو کتابخانه شخص در مقابل مسجد جامع کرمان اقدام کرد. ياکتابخانه سیبه تأس 1349سال  بهشتیارد

 کرد. يوقف آستان قدس رضو

 

  يمتعلق به ابوالقاسم هرند 1947مدل  سلریکرا لیاتومب
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شد و در سال  یعضو اتاق بازرگان 1322رو در سال  نیفعال بود و از هم يفرد زین ییگراو تشکل یاو از نظر اجتماع

در  يمانند غالمرضا آگاه عضو انجمن شهر کرمان شدند. ابوالقاسم هرند گرید يبه همراه چند فعال اقتصاد زین 1340

ضر  ییابتدا يهادهه شناس یکیقرن حا سر صاد نفعاال نیتراز  سوب م یاجتماع ،ياقت  يو مثال بارز شدیکرمان مح

دوم،  یندر زمان جنگ جها رانیزد، حضــور و اقامت رضــاشــاه در منزل او بود: پس از اشــغال ا توانیآن م يکه برا

رفتن به جنوب و  يشد. رضاشاه برا دیتبع یجنوب يقایدر آفر سیمور رهیرضاشاه مجبور به استعفا و پس از آن به جز

شت ارسو شهرها یک شت و به دل يشدن، از  سب، در خانه  لیمختلف از جمله کرمان گذ نبود هتل و محل اقامت منا

سم هرند شد. آنها بعدازظهر  يابوالقا ستقر  س 1320سال  وریشهر 31م ستوارت،  چاردیر تی. به روادندیبه کرمان ر ا

شدند. به روايخانه هرند یکینفر بودند که در دو خانه ( 20آنها  س،یانگل ییایدر يرویسرگرد ن ستقر  شمس  تی) م

شاه به گوش ،يپهلو ضا سرهنگ جلوه، رئدر کرمان ر شد و  شکر او را معا يبهدار سیدرد دچار  چند  شیو برا نهیل

بر عدم توقف رضاشاه و همراهانش داشت.  يدر کرمان پافشار سیکرد، اما کنسول انگل زیروز استراحت مطلق تجو

اعزام به  يماند و اســتراحت کرد و پس از آن به جنوب برا يشــهر و منزل هرند نیرا در ا يشــاه چند روز تیدر نها

 رفت. سیمور رهیجز

  

    استکه باغ موزه شده يباغ هرند
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شته کتاب   صاد«به نو شگر اقت شت پنجاه کن سیس کردیرو »يسرگذ سو با محافظه يهرند يخانواده یا کارانه و هم

ـــت ونیلیکه حزب م یهنگام«کتاب آمده:  نیدولت بود. در ا  1337) در مهر 1339تا  1336( ریوزمنوچهر اقبال نخس

ــط محمود جم نا ــم س،یرئبیتوس ــک ریمد یحزب و الموت رکلیدب یدکتر کاس ــبح امروز به منظور تش  لیروزنامه ص

 »انتخاب کردند. سیرا به عنوان رئ يابوالقاسم هرند یاستان يتهیجلسه داد، کم لیحزب در کرمان تشک یشعبه محل

سم سال  5در  يهرند ابوالقا رفت و در  ایدر کرمان از دن یسالگ 81انقالب) در  يروزیاز پ شی(چند ماه پ 1357آذر 

را  يخانه و باغ هرند يشــد. بعد از انقالب خانواده و فرزندان هرندبه خاك ســپرده يکتابخانه هرند يورود يراهرو

اکنون واگذار کردند که هم یدست عیو صنا يگردشگر ،یفرهنگ راثیدارد به سازمان م یخیدر کرمان که ارزش تار

سازهابه باغ ستان یسنت يموزه  سو با ست. اشده لیتبد یشنا سعت دارد و از بخش 25خانه  نیا  يهاهزار متر مربع و

 بود.کرده يداریهزار تومان خر 40آن را به مبلغ  1313در سال  ياست و ابوالقاسم هرندشده لیتشک یمختلف
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 دیدر راه رفتن به تبع  يرضا شاه، مهمان خانه هرند

ـــم هرند«مرحوم  ـــالتاً  »يابوالقاس  يزود دارا یلیبود و پس از مهاجرت به کرمان، به تجارت پرداخت و خ يزدیاص

 یدچار مشــکالت يکارخانه برق، هرند دیخر انی. در جردیاســتان گرد نیدر ا یخوب يو اقتصــاد یاجتماع تیموقع

سفارش خردیگرد س دی. چرا که او  شاه به کرمان، اداده هیکارخانه را به رو ضا سفر اول ر اقدام او  نیبود و در زمان 

به زندان افتاد اما با  يچند یگردد و حت نیظن يباعث شـــد تا رضـــاشـــاه به و ه،یکارخانه برق از روســـ دیبر خر یمبن

و  افتی ییدر زندان قصر تهران رها ياز دست پزشک احمد ،یمحمدرضا مجتهد کرمان رزایاهللا حاج م تیوساطت آ

  داشت. یسکن شانیاو) در منزل ا دیتبع ریمان (خط سدر سفر رضاشاه به کر یشمس 1320جالب آن که در سال 

ـــور و وز ریوز ،یســـام کرمان محمد دوم در کتاب خاطرات خود  يحکومت پهلو ياطالعات و جهانگرد ریکش

ــال  يرو یلیکه واقعا خ یاز آن خاطرات یکی«: دیگویم ــت، س ــد و از ا 1320من اثر گذاش ــاه مخلوع ش ــاش  رانیرض

شاه تو رونشیب ضا سم  ییآقا کی يخانه يکردند، که به کرمان آمد. ر  يهابود او از خانواده ”يهرند سمابوالقا“به ا

شناس کرمان بود ما با خانواده شتسر ست بودند. ا شیها. بچهمیشان ارتباط دا س نیاول يهرند نیهم با ما دو بود  یک

 که کارخانه برق را به کرمان آورد.

و مغرور از  میداشــت یدوســتحرارت وطن  یلیوقت خ جوان آن کی عنوانبه ما. ماند جانآ در شــب 2 – 3 رضــاشــاه

 يطورنیا یمان اســت و شــاهمان و شــاهمملکت نیکه ا میکردی. افتخار ممیها بودحرف نیو ا یرانیو ا رانیا کهنیا

ما و  شیپ آمدندیشان بود، مخانه يکه رضاشاه تو يهرند يما کردند. پسرها يرا برا فیتعار نیاو ا يهابچه .میدار

ستیم ی. وقتمیکردیصحبت م ش را  شانیباالخره ا هایسیشد؟ انگل یچ یدانیم"گفتند:  یصحبت آنها، م يپا مین

 .يبرو دیمرخص کردند، گفتند با

 ”گورت را گم کن، دست و بالت را جمع کن و برو.“اند: که بهش گفته میدید

شاه آن ست،ین یشوخ ضا سرش ب نیدفعه ا کیوقت  آن دند؛یلرزیهمه م  یوقتها از  قدرت ر  یکول اورند،یبال را 

: خاك بر ســر ما که میضــربه به ما خورد. گفت نیترجوان، بزرگ کیعنوان به واقعا ور برود.و آن ورنیســرگردان، ا

ست یمملکت يتو شاه میه ستیمقتدر م قدرنیمان که ما اکه  س، میدان  ي، روزبزند گیج کردیجرات نم شیجلو یک

صش کنند، ا ستند مرخ س یکی نیبود. ا يطورنیکه خوا ضربات ب من وارد آمد.  هیبود که واقعا به روح يايقو اریاز 

 میدیدفعه شکست. چون فهم کی م،یبودساخته م،یبودخودمان درست کرده يکه از رضاشاه برا یبت نیروز تمام اآن
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 .ي: برو مرخص شــدندیگویو صــفر اســت. به او م چیه گانه،یب کی دیمقتدر بود، از نظر و د قدرنیانظر ما به کهنیا

و  جانیکه رضاشاه آمده ا کردیصحبت را داشت م نیا يهرند يپسر آقا یکردم. وقت هیمملکتم گر يروز برا همان

ـــاه نیدارد ا یچه حال یدانینم ـــت، و ا يطورنیکه ا یش که  یقولبه هگری البته…ها حرف نیجالل و جبروت داش

که  ندیگوی. مسوزدیوطنش م ي. دلش براسوزدیم. دلش شودیم يطورنیبکنم، نه. بله چشم آدم ا يهايها نمیبنش

و قوم  میبا قدرت یلیکه ما خ میکردی. ما احســاس مشــودیرا دارد که بر او مســلط م يآن رهبر یســتگیشــایهر قوم

: پس معلوم است ما کارمان خراب است. میو گفت میدیدفعه فهم کی. کندیدارد کار م يکه آدم مقدّر میهست یخوب

 بود. نیا قتیدر حق م،یکردیخودمان م يکه برا یلیتحل هیما تجز میخواهم بگویرا م نیمن ا

 نیکه ما را ناراحت کرد ا شیاز کارها یکیآمد،  یبود که رضــاشــاه وقت نیمهم بود ا یلیکه باز خ يگرید زیچ کی

جا نباشند و سر و آن کهنیا يرا برا نشیو مالک کندیامالك مازندران را تصاحب م نیاز ا يمقدار کی ایبود که گو

دو پدر من با  م،یهست یمشهور و اجتماع ياخانواده کی سبتابود. چون ما هم نکرده دشانینشود، به کرمان تبع ییصدا

ـــه  ـــده نهایتا از ایا س ـــنا ش  يکه با چه زور کردندیم فیوقت تعر . آنرفتندیما و م يخانه آمدندیم نهایبود. اآش

ان وارد ی. ما که به جرکردیبود که ما را ناراحت م ییاز آن کارها یکی همنیاند و فالن. ارا گرفته نهایا يهاملک

غربت بدون رفاه کامل بودند. مرحوم  يجا کیشــان داشــتند، با خانواده هاچارهیب نیکه ا يایاز زندگ یول م؛ینبود

شو کردیخواهش م نهایشب از ا کی ياهفته یگاهپدر من گاه ش نهایو با ا میدور هم جمع  از آن  یکی همنی. امیبا

! و آن ضــربه میما که خبر ندار گهیخب حاال د دیگویم، منتها آدم میخوش نبودبود که ما از رضــاشــاه دل ییکارها

محمد سام “خاطرات خودگفته دکتر ”آسوده حضرتیخاطر اعل“گران تمام شد.(منبع:  یلیما خ يبود که برا يآخر

  .)يکشور و اطالعات حکومت پهلو ریوز ”یکرمان

  

 شد و به کرمان رفت” خلع“که رضاشاه از سلطنت  يروز
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 یحوزه نساج نیکارآفر ،يهرند يمهد

ـــم هرند در ـــنعت يهاتیهم فعال يهرند يفرزندش مهد يکنار ابوالقاس ـــاد یص ـــترده يو اقتص ـــت و از  ياگس داش

 یســالگنود اکنون در آســتانه رمان اســت و همدر ک 1308بود. او متولد  50و  40 يهامهم کرمان در دهه نانیکارآفر

سال يهرند ي. مهدکندیم یدر لندن زندگ ساج 1352و  1348 يهادر   رانیبرك و ا رانیا يهابا نام یدو کارخانه ن

 کرد. سیپنج و شش جاده الکانِ رشت تاس لومتریرا در ک نیپوپل

انواع پارچه  دیتول يبرا 1352د و در سال ش سیتاس 1348سال  وریبرك (سهام عام) در شهر رانیا یبافپشم کارخانه

ستون س يبرداربه بهره يدوزو لباس یفا سهامدیر صنعت نیداران ا.  سعه   ،يهرند يمهد ،یو معدن یکارخانه بانک تو

شنگ ارجمد، محمدتق سئول اکبریو عل یهو  يبرعهده زیمجموعه ن يو اداره یرعاملیمد تیبرخوردار و... بودند و م

افراد  هیاول يهیهزار متر مربع وسعت داشت. سرما 23 شیربنایهزار متر مربع و ز 280کارخانه  نیبود. ا يهرند يمهد

شرکا در ا س ونیلیکارخانه دو م نیو   نیا انبود. تعداد کارگران و کارمند یبزرگ اریتومان بود که در آن زمان عدد ب

سال  سال 600حدود  1352کارخانه در  ش هانفر بود. در آن  صنا یطبق گزار شده عیکه به وزارت  ست مداده   زانیا

شرکت  1357است. در سال هزار دست کت و شلوار بوده 60هزار متر پارچه و  ستیو دو ونیلیم  کیکارخانه  دیتول

ستقل شاك نوپوش برا یم شرکت پو س يبه نام  شلوار تا شرکت  سیدوخت کت و  سهام آن متعلق به  شد که تمام 

شم ضر دفتر مرکز رانیا یبافپ ست و شرکت  آن شرکت در تهران و کارخانه نیا يبرك بود. در حال حا در رشت ا

  .کندیفعال در کشور انواع پوشاك مردانه را عرضه م یندگینما 160از  شیبرك با ب رانیا یبافپشم

 

  يابولقاسم هرند دیس
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 ینیاسیمنصور 

صور سی من سال  ینیا ص ایدر تهران به دن 1310در  س التیآمد. پس از اتمام تح شته تیبه فعال کل،یدر حد   يهادر ر

 يرو آالتنیو فروش آنها و واردات و فروش ماش دیپارچه و خر شه،یش دیتول لیاز قب یو بازرگان يمختلف اقتصاد

ـــو ه ممتاز،کارخانجات  رهیمداتیه سیعامل و رئ ریمد نیآورد. او همچن ـــرکت رهیمداتیعض ـــهامدار ش  يهاو س

ش پالسیتول نه،یآبگ ضو ه شهیو پارس  شهر رهیمداتیو ع ست. بوده زین اریبانک  سیا سال  ینیا  يدر دوره 1354در 

ــتیب ــورا يندهیوچهارم به عنوان نما س ــد. او در مدت نما یمل يمردم تهران وارد مجلس ش مجلس به اتهام  یندگیش

صنف ازاحتکار و تخلف  ش یو ارتکاب اعمال یمقررات قانون نظام  ش شهیاز جمله احتکار   بیمورد تعق ،یو گرانفرو

 او سلب شد. یپارلمان تیمصون 1357قرار گرفت و در سال  ییقضا

 

  ینیاسیمنصور 
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  ینیاسیمنصور  یپارلمان تیسلب مصون

اســت، از اتفاقات بوده يمتوجه و یکه اتهامات فراوان فســادمال یمل يمجلس شــورا يندهینما کی تیمصــون ســلب

 "يدادگستر ونیسیکم"گزارش  1357آبان  18است. در جلسه روز رخ داده رانیپارلمان ا خیاست که در تار یجالب

تهران در  يندهینما کلیمدرك ســ اکه ب ینیاســیقرائت شــد.  ینیاســیمنصــور یپارلمان تیدر خصــوص ســلب مصــون

شورا24 يدوره ش نکهیبود، عالوه بر ا یمل يمجلس  صنعت  شمار  زیخود ن يفعال بود، از بانکداران دوره شهیدر  به 

: يدادگســتر ونیســیمخبر کم یکوهیمانیدکتر ســل« :دیخوانیرا م 1357آبان 18از صــورتجلســه  یی. بخشــهارفتیم

و  يمختلف اقتصــاد يهااســت که در رشــته نیاجماالً ا ینیاســیمنصــور  يبه آقا نتســبخالصــه پرونده و اتهامات م

دارد و  ياو گســترده عیوســ تیو واردات فعال آالتنیو فروش ماشــ دیو پارچه و خر شــهیشــ دیتول لیاز قب یبازرگان

ستیر ایعامل  تیریمد ش نهیممتاز آبگ يهاکارخانه رهیمد ئتیه ا شکن و تول شهیو  ش ین و چند  شهیپالس و پارس 

بر اثر وصول اعالمات متعدد  دینمایم ياگسترده تیواردات فعال ينهیعهده داشته و در زمرا به گرید يشرکت تجار

 یفروشـــو گران شـــهیاز جمله احتکار شـــ یمتهم به ارتکاب اعمال ،و اتاق اصـــناف و مردم یاز طرف مقامات انتظام

کشور را که  اجاتیاحت تیکفا شهیش یداخل دیهزار تن تول 109که چون در دو سال گذشته  حیتوض نیاست با اشده

ــور  ياز جمله آقا یداخل دکنندگانیتول نمودینم دهیگردیهزار تن بالغ م 140به حدود  بیبه طور تقر ــیمنص   ینیاس

ش شوندیمتعهد م ضه تول شهیکه با وارد کردن  شکارخانه یداخل دیاز خارج و عر  اجیزان احتیرا به م شهیجات خود 

صوبه در اخت يعامه و بها صور  يمردم قرار دهند. آقا اریم سیمن ستفاده از ا ینیا  ياز متر شهیش يبها  تیموقع نیبا ا

ــت. او براباال برده ترشیو ب الیر 1000 يناگهان تا متر الیر 145 ــ ياس ــهیخارج کردن ش  یاز بازار معامالت با تبان ش

 ایمردگان و  یو حت هیالهورا به نام اشخاص مجهول شهیش يهاقابل مالحظه از حواله يجام مقدار شهیش عیتوز تهیکم

 يبر خالف قانون و به بها يو ياز کارخانه و انبارها شــهیکه هزاران متر شــ شــودیکارمندان خود صــادر و موجب م

 مصوب به فروش برسد. يگران و چند برابر بها

سی يآقا ش ینیا شو ندادن فاکتور و گران شهیتنها به احتکار  ضه کاال از ح یا نکرده حتاکتف یفرو و  تیکم ثیدر عر

 .استو عرضه نموده هیمرتکب تخلف شده و جنس نامرغوب ته زین شهیش تیفیک

در شــرکت معامالت  یمختلف خارج يهاپارچه يکه مقدار نیبا اطالع از ا ینیاســی يدر رشــته پارچه، آقا نیهمچن

و  میها را  تسلپارچه نیا دیخر شنهادیکتباً پ 1355موجود است در مرداد ماه سال  یوابسته به وزارت بازرگان یخارج

ضم يبها شودیمتعهد م سپردن ت صول ا ینکبا ينامهنیآن را در قبال  شت ماهه بپردازد با و ساط ه به  شنهادیپ نیبه اق
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ستور وز سه يهامتر پارچه ونیلیم 17وقت حدود  یبازرگان رید ستفاده از ت شمگ التیمذکور با ا سی يبه آقا ریچ  ینیا

 .گرددیم لیتحو

شارال س هیم ضوابط مرکز برر ضافه کردن  يداریمکلف بوده اجناس خر هامتیق یکه مطابق عرف بازار و  شده را با ا

مصوب به فروش  متیاز ق ترشیاز پارچه را به مراتب ب یقسمت دیبه بازار عرضه نما دیخر يسود به بها %10حداکثر 

 یعنیمعامله و بردن پارچه به انبار خود  نیپس از انجام ا تاســنموده يخوددار دارانیرســانده و از ارائه فاکتور به خر

ـــی يمورد معامله آقا لیبعد از تحقق معامله و تحو ـــ یدگیها آبداز پارچه يکه مقدار نیبه عذر ا ینیاس  یدگیو پوس

ـــته از انجام تعهدات خود مبن ـــا يها خوددارپارچه يبر پرداخت بها یداش ـــک فیتخف يو تقاض  لینموده که با تش

ماه بپردازد  12به مدت  1357ماه آبان خیپارچه را از تار ياست بهاموافقت شده یدر شرکت معامالت خارج یساتجل

که  خیتار نیه تا اانجام شــد 1355شــده که در مردادماه  يداریخر يهاپارچه يبها الیر ونیلیاز نهصــد م جهیکه بالنت

پس  ینیاسی يضمناً آقا آن را هنوز بدهکار است. الیر ونیلیاز دو سال از وقوع معامله گذشته حدود ششصد م شیب

پارچه شبانه درصدد  یفروشآثار جرم گران يامحا يکه گفته شد برا یتهران به شرح ياز اطالع از اقدامات دادسرا

 »است.برآمده يصور يو خالف واقع و فاکتورها و سندها یساختگ یدفاتر بازرگان میتنظ

 يبشود به دفعات برا بیمن تصو تیکه سلب مصون نیقبل از ا« : مبده حیتوض دیاجازه بده گویدمی ینیاسی منصور

. رومیام،  باز هم مرا داده مییکه شده بنده بازجو ییهاییبازجو نیام و به موجب ارفته يبه وزارت دادگستر یبازپرس

ـــاخته میمحترم بدانند پرونده برا ندگانینما ـــت، ا تیکه واقع اندهاند و پرداختس  .نندیبدانند و بب ندگانیرا نما نینداش

و  یفالن يبرا دیپرونده درســت کن کیصــادر کرد که  يدســتور یامام فیشــر يآقا يبود که پادو نیپشــت پرده ا

 منجمله بنده! یو فالن یفالن

در  دهیمعامله پارچه پوس کیآگاهند بنده جز  دانند،یرا م میو زندگ شناسندیکه مرا م ییپاك است. آنها میزندگ *

ــاحب ثروت از راه بادآورده نبوده ــتم و تاجر و ص ــت که تو 20ام، عمرم با دولت معامله نداش ــال اس که  ياخانه يس

ها ساعت کار مداوم در کاخانه 16روز در شبانه، جزست یمن ن یدر زندگ يرییتغ ،نشسته بودم اآلن هم همان جا هستم

 کارگر. 4000پا نگاهداشتن دو تا کارخانه با  يو رو

شته بنده توز 2در  * شسهام کینبودم. من  شهیش کنندهعیسال گذ ستم در  سهام،  15با  رانیا شهیدار ه صد   80در

را دارم و  دیدرصد تول 10است من که  رانیا شهیدرصد هم مال ش 10است و  نیقزو شهیمملکت مال ش دیدرصد تول

 شدم. شانهیاتحاد سینفر رئ 1000هم هستم که با محبت همان  شهیش دکنندگانیتول هیاتحاد سیرئ
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ـــان  سیچند تا مأمور و رئ ییو انبارها را به راهنما روندیم ی*درمورد پارچه هم مقامات انتظام ـــناف نش اتاق اص

 ندگانیو به نما ندیبفرما ریتکث کنمیم میقسمت را که تقد نیه مطالب مربوط به ااست ک نیبنده ا ي. استدعادهندیم

 .ستین ینیاسیعنوان  تفاسد تح يهمکار نشانیبشود که بدانند در بمجلس داده

لب در ک   به تق عدازظهر روز تیفی*راجع  هار ب عت چ ما يکاال ســـا تان و دو نفر از اداره ندهیبازرس ن ـــ  يدادس

بدانند صنعت  انیآقا نکهیبدون ا روندیم نهیبه کارخانه آبگ ،کارخانه سیرئ ایعامل و  ریاستانداردها بدون حضور مد

صنعت و به چه طر يسازشهیش ستاندارد م قیچه نوع   سیو کول دارندیموجود در کارخانه را برم يهاشهیش شودیا

کمتر  4,5از  ندیگویبوده م 4از چهار کمتر اســـت و آن که  ندیگویبوده م 3,5که  هاشـــهیاز شـــ یکیو  گذارندیم

 است. راستانداردیاست! پس غ

ــاعت مثل بزرگ می*بنده را ن ــیدعوت کردند به کم خیدزدان تار نیترس ــتر ونیس من توجه  يهاو به حرف يدادگس

ضا ض ونیسیکم ينکردند. به اع شتن ب لیسب يرا از ال میام. من آبروداده حیهم تو ست دارم و در ا رتشیگذا  نجایدو

من است که من را در اتاق  ي. استدعاکنمینم هیتک ادیز يدادگستر ونیسیکم يو به آرا دهمیمدارك را هم ارائه م

 بسته محکوم نکنند و قرار صادر نکنند.

ـــرکت معامالت خارج يانبار کی*و اما درمورد پارچه،   بودند. به تومان کاال وارد کرده اردهایلیم یبود که در ش

شده قرار بود یموجب موافقت س که با من  ستدهیکه ته انبار که پو شود به  ا و انبارهم آتش گرفته و آب افتاده منتقل ب

سالم بود به حساب قطع بعد . بشود یدگیآنجا رس نیتضم کیکارخانه و در مقابل دادن  يانبارها برود  یآن چه که 

تومان  ونیلیم ستیها حدود بپارچه نیا جهیآنها بکنند. در نت يبرا يفکر کی ایمرجوع شود  ایبود  و آنچه که ناسالم

ــرکت کی يبرا ــرر دارد و من به دفعات گفته یش ــهام دارد ض ــه هزار تا س ــود پارچه نیام که اکه س  درها مرجوع ش

 نیعرض کردم که ا ونیسیبنده در کم نیدر انبار است بنابرا دهیها به صورت پوسکه اآلن هفتاد درصد پارچه یصورت

 اجناس را قبول کند. نیا یها را بدهد و شرکت معامالت خارجپارچه نیا انیتومان ز ونیلیشرکت حاضر است ده م

پشــت  بروم و») ها«متهم (به کســر  کیالزم نبود که به اســم  چیو  ه رفتمیام روز اول مرا داده می*امروز هم اســتعفا

 .ستمیبا ونیسیدرکم

 »)ها«متهم (به فتح  دییقربان بفرما دیینفرما» ها«متهم به  :گویدمی ندگانیاز نما یکی

ساعت بنده  میو بعد از چهارو ن »ستیدرست ن امیدارم و دستور زبان فارس يبنده سواد کارگر دیبخشیم« - ینیاسی

ـــده دولت که برا نیا جهیبنده ندهند حاال نت يهابه حرف ياثر بیترت چیرا بخواهند و آن هم ه ـــکا کی يش  تیش
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سد را تعق سکات مردم را  نیجدا از ا نیگرفته ا مرکبات يکند و محکوم کند زال زالک را جا بیمردم آمده فا که ا

سان شودیسبب نم سبب م یبلکه اعتراض ک سندیکه مرا م شودیرا  من  شودیم ترشیب شانیاعتمادیو الاقل ب شنا

من به عنوان  نجایاگر ا میشناسیمان هم ممملکت هستند و همه نیکه در ا ینیاست که با توجه به فاسد نیا ممیتصم

اصالً  نجایبهشت است و ا نجایباشد و بدانند که اآسوده دیمملکت با نینفر مردم ا ونیلیو پنج م یس الیخ شمفاسد با

  روشن است. یو مملکت یو صنعت یاش در مراجع اجتماعمهاست که کارنا ینیاسیندارد چون فاسدش  يفاسد

ساز ضورتان راجع به فاکتور سال  ارویمردگان. حواله دست  به نام ي*عرض کنم ح بوده و بعد مرده امروز بعد از دو 

ــ ياام که حوالهمردگان. مگر من تعهد کرده ندیگویاند مآمده ارویاز مرگ  ــادر  یکه به نام کس ــال قبل ص در دو س

 رد؟یبم دیحواله نبا يعمر بکنم؟ مگر دارنده مهیشده او را ب

دار اما  ریت يپا میرویو با بستگانم م میهامن با بچه شودیو باعث اسکات مردم م کندی*اگر مصالح مملکت اقتضا م

سر زندگ يو فرد دیکنیم اعتقادیاگر مردم را ب سرا س اشیکه  ست و آدم   نجایبه ا دییایمثل من را ب ياازندهمعلوم ا

 ياســت. آقاچکار بوده ،یمحمد خســروشــاه يبوده اســت؟ آقا ارهمملکت چک نیدر ا ،یخانیعال ياما آقا د،یبکشــان

 نیاز کجا ا شـــانیاســـت؟ اکارمند ســـاده بوده کیدارد مگر جز  ییقدر دارا نیمملکت ا نیکه امروز در ا یخانیعال

چه  دینیو بب دیسال گذشته برس 15دولت در  دیخر يهاپرونده يهیاست که به کل نیا میثروت را آورده پس استدعا

تمام  اشيدر زمان تصــد شــانیا یبازرگان ریوز یکاظم خســروشــاه ي. آقاندیآیم رونیآن ب ریاز ز یو اقالم يفرادا

  از نرخ مصوب آزاد کرد. شدیم دیخودش تول يهاشرکت لهیرا که به وس يمواد

کردم.  میرا تقد میکه استعفا نیکمک ندارم کما ا ياستدعا گونهچیکه به من وارد شده از مجلس ه یاتهاماتدرمورد 

ــندیکه من را نم يآن افراد يبرا ــناس ــم و به آنها بفهمانم که در ا دیبا ش ــاد هم معکوس  نیزحمت بکش مبارزه با فس

 .استظالم متهم شده يمظلوم به جا نجایعمل شده و در ا

ــال اخ 20و  15 نیا يقراردادها*تمام  ــ ریس ــائل را درم یلیخ دیکن یرا بررس ــده ییهاو بحث دیابییمس من به  ،که ش

ستفاده او  ونیلیم 150 دیاوریرا در ب یپرونده محمد خسروشاه دیعنوان نمونه گفتم برو قلم به شمار  کیتومان سوءا

 ب کارخانجات آجرنسوز است.صاح و یالمللنیکه اآلن صاحب بانک ب یخانیعال يآقا رود،یم

ــ  ــده یعیطب يکه با رأ ی*از کس ــت مآزاد مردم و به خاطر دفاع از حق و حقوق مردم انتخاب ش ــلب  خواهندیاس س

صون صور  تیم سیکنند. مگر من س ینیا صون نیبود که ا یچه ک سلب م شود؟ در روزنامه وقت تشیقدر زود   یاحراز 

 ینیاسیکار منصور  يآخر کجا سندینویم منهم راجع به  يادر آخرش جمله سندینویمقاله م یزدانی ربهژ يدرباره
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سلطان  ییرضا يکه آقا کنندیو بالفاصله اضافه م خوانندیم شهیرا سلطان ش نجانبیا کند؟یم قیبا من تطب آن مقاله

ست شه، آهن ا شی سلطان  سئله مثل ف نیا سهیبابا مقا و من هم  سم مرا پهلو لیدو م ست چرا ا سم آنها  يِو فنجان ا ا

س ایدن يدر کجا گذارند؟یم صد  یک ش شهیش دیتولکه ده در سلطان  ست ول شهیمملکت را دارد  س یا که نود  یک

 کردند؟ یمعرف شهیاست؟! چرا در بوق و کرنا مرا سلطان ش تیدرصد را دارد رع

سؤال کن 15شرکت  نی*بنده در ا سهم دارم  صد  سان نیدر ا دیدر صد  30سهام را دارند؟  هیبق یشرکت چه ک در

درصد مال بانک توسعه  18برخوردار است  یدرصدش مال حاج محمدتق 12است  هیریخ تیجمع کیسهامش مال 

مهر  مارستانیب يهاولوگیددرصد از آن اطبا و را 5درصدش مال شرکت پارت موتور، و  10است  یو معدن یصنعت

شــرکت دارم در دفاترش  نیکه در ا یدرصــد ســهم 15دارد که فقط با داشــتن  یلیدلچه  نمیبب خواهمیاســت. من م

 دخالت کنم و دست ببرم.

به  نجایدر ا يطور ینیاســی يآقا ی: متأســفانه همکار گرامگویدمی )يدادگســتر ونیســی(مخبر کم یســوادکوه دکتر

برســانم.  یرا به عرض همکاران گرام يدادگســتر ونیســینظرات کم ،در مقابل ع پرداختند که مرا مجبور کردنددفا

اشاره کردند که من در  شانی. اباشندداده يرأ تینفر به اتفاق آرا به سلب مصون 16جلسه  کینادر است که در  اریبس

ستم و طبق قانون تجارت ه رعاملیمد نهیآبگ شهیش شد ول رعاملیشرکت مد کیاز  شیدر ب تواندینم چکسیه  یبا

با  شانیا .استمعامله کرده رهیمد ئتیه سیممتاز به عنوان رئ یو بافندگ یسندگیدر شرکت ر شانیبر خالف قانون ا

س نیهمتحت  یوزارت بازرگان شته یدگیو آبد یدگیعنوان معامله کرده که پو شند ولپارچه را قبول دا را  متیق یبا

اند ند، و از اشخاص سفته و چک گرفتهاها را به اشخاص فروختهبه چه عنوان پارچه شانیا دانمیبکنند من نم بیتصو

  .است نه صورت ظاهر قتیبازپرس است حق يآنچه که مورد ادعا نیبنابرا

بازپرس دستور ، اندکردهیکار م شانیهاکه در کارخانه یکسان ایصدور حواله به نام مردگان  يفاکتورساز ددر مور 

چهار  شــانیبدهند ا ینیاســی يها را آقامربوط به پارچه يهاکه برود و اســناد و دفاتر و حواله یبه افســر آگاه دهدیم

نزد بازپرس و  آورندیدفاتر و اســـناد را م نیو ا دهندیم یحواله و اســـناد را به افســـر آگاه يادیجلد دفتر و مقدار ز

شخ هب شودیم نیبازپرس به آنها ظن ستد،یم تیهو صیاداره ت شخ اداره فر  کیکه با  کندیاظهارنظر م تیهو صیت

بعد که از سه سال قبل به نیاست با ا نهیباشد قرداشته تیدفتر واقع نیاست چون اگر ازمان نوشته شده کیخط و در 

 یباشند ولاطالع نداشته ینیاسی يآقا دیبا کمال تأسف شا یزمان باشد ول کیدر  تواندینم نیاست بنابرانوشته شده
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شته نیکه ا ییآنها ضور بازپرس اقرار کردهدفاتر را نو شما در  نیاند که ااند در ح ستور  شته  کیدفاتر به د شب نو

 جعل مسلم است. یعنیاست، شده

 یدگیو آبد یدگیها پوسپارچه نیماه ادعا کردند که ا 6 ای 5بعد از  انددهیکه خر يهاپارچه شانیا ،درمورد پارچه اما

که  ینیاسیکه با موافقت خود  1356که در مرداد سال  نیشد تا ا یدگیموضوع اختالف رس نیبه ا شیدارد دو سال پ

ـــرکت ممتاز دخالت ندیفرمایم ـــانیندارند ا یدر ش ـــ یدگیاند که من از آبدو موافقت کرده اندفتهگ ش  یدگیو پوس

 دیتمد گریسال د کی يتومان طلب دولت برا ونیلیم 60 هیبق متیکه ق خواهمیو فقط م کنمینظر مها صرفپارچه

 است.پرداخت نشده ونیلیم 60تومان هنوز  ونیلیم 90طرف از  نیبشود. از سه سال به ا

ــت و ا دارانیخر نیاز ا يادیبازپرس تعداد ز يدرمورد ندادن فاکتور آقا اما ــانیرا خواس ــیگفتند که جناب  ش  ینیاس

ست هفت يابه ما ندادند اما مقدار پارچه يفاکتور شت ،که ه ست که  ،ه  200هزار متر و  100هزار مترو  50ده قلم ا

صالً فاکتور شده و ا شده يهزار متر فروخته  ست. دو نفر از اداده ن صالً ا یافراد مطلب نیا ضوع را  نیرا گفتند که ا مو

شان دادند گفته کیو رو کرد  ریز ست که انفر فاکتور را که بهش ن ست ن نیا به دفتر من  دینگاه کن ستیفاکتور در

  .ستین قیقابل تطب یحواله فعل نیرا دارم که آن فاکتور با ا شانیا یفاکتور اصل نیع

را  ياز کارکنانش فاکتور یکیتوســط  ینیاســی يآقا دیایکه بازپرس ب نیاز ا شیروز پ 5اعالم کرده  گرینفر د کی

است اما من وجدانم قبول  یفاکتور اصل نیبده و بگو افاکتور را ارائه  نیمن و گفت اگر بازپرس آمد ا شیفرستاده پ

 .کندینم

رفته و  يبه دادگســتر تیاز ســلب مصــون شیهســتند که پ نیگفتند خواســتار ا ینیاســی:  همان طور که جناب سیرئ

مســئله در  نیباشــند ا گناهیاســت هر چه زودتر اگر بوارد شــده شــانیکه به ا یاتهامات نیا جهیبدهند بالنت یحاتیتوضــ

ستر شد ا يدادگ شن خواهد  ص نیرو شان و هم به م صلحت خود شورا لحتهم به م ست بنابرا یمل يمجلس  با  نیا

است که بتواند در محضر دادگاه حاضر شود  نیا يمجلس برا ندهیاز نما تیمسئله که صرفاً سلب مصون نیتوجه به ا

ستعفا نیدر ا شانیا یکند ول یدگیاست رسوارد شده شانیکه به ا یتا دادگاه به اتهامات خودشان را مطرح  يجلسه ا

استعفا  میاگر امروز بخواه یروز وقت داشتند ول 15 شانیکه ا کنمیبود فکر ممطرح شده شانیستعفاکردند اگر قبالً ا

صبر کن 15 دیبا میرا مطرح کن ص شانیگناهیکه بنیا يو من معتقدم برا میروز  شود و با توجه به عالقه خا که  یثابت 

ضوع دارند  به پ نیبه ا شانیشخص ا ستر ونیسیکم شنهادیمو که با گزارش  یانیها و آقا. خانممیریگیم يرأ يدادگ

 شد. بی(اکثر برخاستند) تصو ندیفرما امیق کنمیموافق هستند خواهش م يدادگستر ونیسیکم
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 ياز مفاسد اقتصاد یگرفت با برخ میتصم يپهلو میرژ 1357در سال  رانیمردم  ا یاست بدنبال مبارزات انقالب یگفتن

که از  ینیاســیآنها بود برخورد کند تا آتش انقالب ملت را خاموش کند. برخورد با منصــور  یکه خود عامل و حام

  راستا انجام شد. نیمفسدان بزرگ بود، در ا

مجلس  يندهینما ینیاسیدر کاخ مرمر برگزار شد، منصور   1355که در چهارم آبان يدر مراسم تولد محمدرضا پهلو

آن که  ي، به جا يو لشکر يمقامات کشور هیکشور در حضور کل شهیش يکارخانه نیو مالک بزرگتر یمل يشورا

 .دیشاه انداخت و کفش او را بوس يپا يدست شاه را ببوسد، خود را رو هیمثل بق

صورت او  نینه تنها از ا شاه سر  سرا سم و لبخند  شد بلکه تب شانعمل  ناراحت ن شب در برنامه  یو وقت دیرا پو همان 

سه دندیشد، همه فهمداده شیصحنه نما نیا ونیزیاخبار تلو صور  ياشاه از بو سیکه من به کفش او زده، به وجد  ینیا

  است.آمده

 

  محمدرضا شاه يدر حال بوسه بر کفشها ینیاسیمنصور 
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 ها »مصادره« يپشت پرده

ها قرار داشت. جو آنقدر شدید بود که هم در لیست مصادره  ینیخم اهللاتیاقتصادي آ يآقا طرخانی، نماینده حاج«

شناس اقتصادي که بیش از هر شخص دیگري به کنکاش در زندگی علی اصغر سعیدي، جامعه» هیچ راه فراري نبود.

 کند.میاي انقالبی چنین اشاره دیداست، براي حکایت از جو شصنعتگرها و تاریخ اقتصاد پرداخته

ســازي روشــنفکري در اي که از کلیشــههاي اقتصــادي نخوابید؛ غائلهاي بود که تا بلعیدن تمام بنگاهغائله »مصــادره«

بود و با وقوع انقالب، تمام اقتصــاد را درگیر خود کرد. ســرنوشــت اموال مصــادره شــده به نحوي راه افتاده 40 يدهه

سن روحانی در اولین مناظره ا ستنتخابات پیش رفت که ح سال  جمهوريریا شاره به کارخانه 1392خود در   يهابا ا

شهور و پر رونق دهه سازان تبد« چنین کنایه زد: 50 يم سوله خودرو ست. لییکی به النه کبوترها و دیگري  » شده ا

یه ـــرما به جاي س ـــنعتگرها  به ص مدیران تغییر کرده و  یات اقتصـــادي  که ادب عد  هار دهه ب کارآفریحاال چ ن دار، 

  ها بر اقتصاد ایران وجود دارد. هنوز غبار این مصادره شود،میگفته

  

  پیش از انقالب گداران و وضعیت سرمایه وضعیت اقتصادي 

شده اما درباره يدرباره صحبت  سی پیش از انقالب زیاد  سیا صادي نه. طی دهه يشرایط  ضعیت اقت  50و  40 يو

هایی طور که االن بحثاقتصاد، آن يحوزه در. اما مختلف وجود داشتهاي ي میان گروههاي اقتصادشرایط و بحث

روشــنفکري ما بویژه در بین  يها در جامعهاقتصــاد آزاد و اقتصــاد دولتی وجود دارد، مطرح نبود. این بحث يدرباره

شد. بخشی نمیهاي توسعه در حوزه عمومی مطرح اقتصاددانان و جامعه شناسان وجود نداشت. حتی در گذشته برنامه

سازمان برنامه هم را می سألهاز این م سان در  شنا ست که خود کار شاه دان سی  سیا نظر حق دادن توان به خاطر نظام 

در بین  40 ياي که در بین روشنفکران وجود داشت، بحث وابستگی بود. از دههترین مسألهنداشتند. اما مهم را نهایی

هاي چپ براي بویژه گروه فکرانما اقتصــاد وابســته اســت. بیشــتر روشــنروشــنفکران مطرح بود که اقتصــاد کشــور 

ند. ولی بردعنوان بورژوازي ملی نام میداران، معموالً از بخش خصوصی بهپردازي یا نشان دادن جایگاه سرمایهمفهوم

تاق صـنایع و که صـنعتگران مدرن در ایران بسـیار رشـد کردند، شـرایط عوض شـد. آنها ا بتدریح بویژه از دهه چهل

توان گفت منزوي شدن توانستند که اتاق بازرگانی مشترك شکل دهند. می 1348در سال  بعدمعادن تشکیل دادند و 

تر شــدن صــنعتگران بود. از همین طریق، صــنعتگران براي آنکه بخشــی از تجار از اتاق، نقطه عطفی براي برجســته
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روشنفکران این قشر را  اًتر شدند. به همین خاطرعمومنزدیک بود، به هیأت حاکمهاي اقتصادي، صنعتی شدهسیاست

سته به دربار می سم و واب سته به امپریالی شر واب شه درآمدهق شکل یک کلی صور، به  ستند. این فکر و ت بود و از این دان

سیاسی است یا  شد. دیگر معلوم نبود که وابستگی دقیقاً چه معنایی دارد؟ منظور از وابستگیمیکلیشه بسیار استفاده

دانســتند که هایی میصــورت کلیشــه صــنعتگران را آدمشــد ولی بهباره بحث نمیاینکه تعلق حاکمیتی دارد؟ در این

ــحبت ــم در ایران بودند. ص ــریعتی دربارهپایگاه امپریالیس ــدن جامعه ایران و  يهایی هم که آل احمد و ش ــرفی ش مص

ـــته مطرح می ـــت به گذش ـــول بحثبازگش ـــنفکري جامعه ایران بود. باکردند، محص هاي این بحث وجودهاي روش

ـــر طیفدخالت یا نظارت دولت االن به آن می يآکادمیکی که درباره ـــت. در حال حاض هاي پردازیم، وجود نداش

هایی وجود داشت ها نمایندگان جدي دارند. براي همین وقتی انقالب شد، کلیشهنهادگراي اقتصادي و نئوکالسیک

وابسته هستند و هیچ تمایزي بین صنعتگران و وابستگان واقعی قائل  هاگفتند که این گروهها میآن کلیشهو بر اساس 

 ها در حد همان کلیشه بود یا اینکه واقعی بود؟این وابستگی اینبودند. آ

بســیاري از آنها نشــان داد. در زندگی و کســب و کار آنها هیچ وابســتگی ارگانیکی که  يو کارنامه  يبعد قاتیتحق

شت. ارتباط آنها با دربار در این حد بود که به خاطر اتاق بازرگانی  شد، وجود ندا سهام براي دربار با شی از  مثالً بخ

ام سیاسی داشته باشیم، به طور طور نبود که یک نظاین ولیکردند شد، شرکت میاگر مراسمی در دولت برگزار می

باشــند. بجز هاي مســلط آن بورژوازي باشــند و با تعلق خاطر به حکومت، اتحاد طبقاتی شــکل دادهارگانیک گروه

 ظتاند که گروه صنعتگران نه از سقوط شاه و نه از ماندن و حفابه افراد زیاد اشاره کرده طرفیب يتحقیقات سازمانها

ــان میروایت بردندیاو نفع م ــاس میهاي متعددي نش ــان هم احس کردند که دهد که کارآفرینان دوره پهلوي خودش

شده شایعهمورد ظلم واقع  شد.  شتند که انقالب، کار آنها را بهبود بخ شدهاند و انتظار دا بود که رهبران اي هم پخش 

هم به طور  ینیآنها در ایران بودند. خماما اصــالً صــحت ندارد و  ندااتاق بازرگانی همزمان با شــاه از ایران فرار کرده

 بود که به کارشان ادامه دهند.غیرمستقیم از آنها تشکر کرده و خواسته

ــد که اتفاق ــادره«هایی مثل با وجوداین، نگاه انقالب و حکومت به این افراد آنقدر منفی ش ــویب »مص ها رخ داد تص

ــنایع، از بهمن  ــالمی طول  1358تا تیرماه  57قانون حفاظت از ص ــار نیروهاي چپ اس ــید و تمام آنها به خاطر فش کش

دادند، درخواســت افزایش آمد، کارگران مدیران را تحت فشــار قرار میها فشــار میاســت. از بیرون به کارخانهبوده

شتند، گروگان می شت بام کارخانهگرفتند و تهدید میسود دا شتیم که مدیران را باالي پ ها کردند. موارد متعددي دا

خواستند مجموعه دولت را تحت فشار بگذارند. ها میکردند. با این فشارها بر کارخانهبردند و تهدید به مرگ میمی

بود، حاج آقا طرخانی بود؛ ها قرار گرفتهقانون که تصـــویب شـــد، یکی از افرادي که اســـم آن در لیســـت مصـــادره
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هاي مختلف چقدر با داد که گروهاین مسأله نشان می ود.ب ام براي رسیدگی به مسائل اقتصاديام يطرخانی، نماینده

صاحبان ست  ضاد افکار وجود دارد. در نهایت وقتی این اموال را از د ستند و چقدر در میان آنها ت شان هم درگیر ه

ها نخوابید. فضــا به شــکلی بود که حتی جنبش مســلمانان هاي کارخانهخارج، مصــادره و ملی کردند، بازهم آشــوب

ها شدید بود دانستند. آنقدر جوسازيداران فراري میز این قانون را ترفند دولت بازرگان براي حمایت از سرمایهمبار

راه حلی نداشــت. هنوز هم اینکه چه کســی نقش مؤثرتري داشــت و با فشــار چه کســی فهرســت تصــویب  هیچکه 

 ابهام است. ياست، در پردهشده

صنعتگ شی از  ضا مؤثرتر بودند. چپبرخی بازاریان که دل خو شتند، در این ف سازمانران ندا هاي ها بویژه فدائیان و 

صنایع دولت موقت گرایشمختلف، حتی آقاي احمد شتند. حتی مهندس عزتزاده وزیر  سحابی هاي تندتري دا اهللا 

ورا حضور مجاهدین هم در ش يوقتی عضو شوراي انقالب شدم، پیشنهاد کردم که نماینده«کند: خودش تعریف می

شته شد اما گفتند که تو به اندازهدا ستی!همان يبا سانی که با آقاي عالی» ها هم رادیکال ه سب قانون ملی یکی از ک ن

زاده، گویند که دو سازمان نقش بسیار مؤثري در آن داشتند؛ یکی آقاي احمدشدن را تصویب کردند، خودشان می

صن شدن، افرادي مانند آیتیر کار بود. در دور اول تالشزاده، که وزو دیگري آقاي نعمت ایعوزیر  اهللا ها براي ملی 

ـــنجانی با آن مخالفت کردهاهللا مطهري و آیتاي در آن زمان، آیتخامنه ـــمی رفس بودند ولی وقتی که این اهللا هاش

شان بی شارها را دیدند، نظر صویب قف ضی به ت شد و اعترا شد که تقریباً  ينکردند. این قانون طور انونطرف  اجرایی 

هاي آن زمان را بلعید و هیچ کس جان سالم به در نبرد. جو بسیار شدید بود و مسأله اصلی هم مربوط به تمام کارخانه

آن  لشــود. قانون حفاظت از صــنایع دو ماده داشــت و ماده اول چهار بند داشــت. دو بند اوها و بندهاي قانون میماده

ــنایع هواپیما ــنعتگران مطابق با همین بند مربوط به ص ــیاري از ص ــد. بس ــتی و نفت و گاز بود که ملی ش ، خودرو، کش

با عنوان ایران اموال ند اول اموال افرادي مثل برادران خیامی که ایران خودرو را  ـــت دادند. در دو ب ـــان را از دس ش

اشت، خانواده سودآور که کمپانی را د كسازي ماکامیون يخانهناسیونال بنیان گذاشته بودند، اصغر قندچی که کار

شد بنز را داشتند یا اموال آقاي نصیرزاده، خود به خود مصادره شدند. فوالد برادران رضایی هم شامل این دو ماده می

شده صنعت فوالد هم ملی  ساس  شت، معروف بهچرا که از ا سومی هم در این ماده وجود دا که بر "ج"بند  بود. بند 

سان صادره میها دو برابر داراییبودند و ارزش وامی که وام گرفتهطبق آن دارایی ک شان بود، م شتر های شد. اما این بی

کردند، درآورند. نکته این است که گرا که کارگران را ناامید میها را از دست نیروهاي چپاي بود که شرکتبهانه

سعه بودند وهیچ ها، واماین سیده کدامهاي تو سید نر سرر سبت ها وامنام اینبود. به  سعه بود که با ن  40و  60هاي تو

کردند. میگذاري و از امکانات موجود اســـتفادهدرصـــد از آن را ســـرمایه 60یا  40دادند، به این شـــکل که باید می
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ها را باید در هایشــان بود، ولی این وامها دو برابر ارزش وامگویند ارزش دارایی بعضــیبنابراین درســت اســت که می

گرفت که بود و تنها به افرادي تعلق میها به ســـررســـید نرســـیدهکردند. هیچ کدام این وامپایان مدتش بررســـی می

سویه کردههاي قبلیوام شان میها را ارائه میبودند. همچنین گزارش آقاي خردجو که این وامشان را ت دهد کردند، ن

دهد که فشــارها واقعی ماده هم نشــان میاین  "د"بود. بند شــده و اعتبارســنجی دقیق انجام دقتکه همه چیز کامالً با 

شرکت سیاري از این  ستگی. ولی بعد از مدتی براي همانبود. ب شتند و نه واب سیون ها مثل ارج، نه بدهی دا ها هم کمی

شکیل می سیون موارد جدید را ارزیابی میپنج نفري ت شرکت سیاريکردند و بشد، در آن کمی ه در بند هایی را کاز 

شتند و م "د" ستگی به وارد می "ب"بند  به آن را بودها از سرشان گذشتهوج مصادرهقرار دا کردند و به آن اتهام واب

نفر رسید و بسیاري از افراد مثل همان  51به  53شان مصادره شد، از زدند. در نهایت لیست کسانی که اموالدربار می

ند. برخی اصالً هیچ سهامی نداشتند؛ مانند آذر و ابوالحسن ابتهاج که تمام سهام حاج آقا طرخانی در آن اشتباهی بود

شان میهایشان را در بانک ایرانیان به هژبر یزدانی فروختهو سرمایه سیار دهد که لیست مصادرهبودند. این موارد ن ها ب

شده شتند  درزیادي مثل آقاي عالیخانی  يبود و عدهباعجله تهیه  سرمایهآن قرار دا ساس جزو  داران نبودند. با که از ا

اقتصــادي نداشــتند، بر اســاس  يتوان گفت که انقالبیون هیچ برنامهتوجه به این موارد و مســائل دیگر، با اطمینان می

را  زیاديکردند، بدون دلیل و مدرك عده هایی که خود آنها ترســیم میهایی که از قبل موجود بود و کلیشــهکلیشــه

سته به سی دربار می واب ضی در برر سأله متناق شتند. م ستگی ندا سیاري از کارآفرینان هیچ واب شمردند ولی درعمل ب

ها مورد وثوق! تا هاي اقتصادي در آن دوران وجود دارد؛ هرچه صنعتگرها مورد غضب بودند، بازاريوضعیت چهره

ب ینیجایی که در یک مورد هواپیماي خم به ایران  ـــه  ـــادقی براي ورود از فرانس نه عال میرمحمد ص بازاري -ا هزی

گردد. برمی 40 يها و صنعتگران وجود دارد؟ مسأله به دههچه تفاوت تیپی میان بازارياینکه شود. بیمه می -معروف

از آن زمان که با ورود عالیخانی به وزارت اقتصاد، یک سوپر وزارت اقتصادي تشکیل دادند. وزارت اقتصاد، صنایع، 

اقتصـادي، مبتنی بر صـنعتی شـدن  يتوسـعه يگانی همه یک تیم شـدند و کامالً مشـخص بود که برنامهو بازر معادن

دانستند و تمایلی هم نداشتند که وارد بازاریان، تاجران و کارآفرینان ایران در اوایل چیزي از صنعت نمی ایران است.

سیاست سیاستدیدندهاي صنعتی شدن را هم به ضرر خود میاین فضا شوند و  هاي حمایت از . در اوایل کار طبق 

ـــنایع داخلی، مجبور بودند جلو بازاري ـــته واردات میص هاي مختلفی کردند، بگیرند. در برهههایی را که در گذش

شــود، آنها هاي ما مینوشــتند که این روند موجب بدبختی خانوادهها و تاجران علیه دولت به شــاه، نامه میکنندهوارد

هاي بنجل هاي داخلی جنسدهید که تولیدکنندهدهید ولی اجازه میکردند که چرا اجازه واردات نمیاعتراض می

 درست کنند.
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شخص صنعت شکل گرفت، م صنعتگران مجبور بودند این اختالف از زمانی که اتاق بازرگانی و  شد. از آن زمان  تر 

سیاسی دولت مانع واردات آنها میهایی که که به دولت نزدیکتر شوند. به همین دلیل، بازاري شد، بتدریج از صحنه 

هاي اقتصادي دور ماندند، شان، یعنی روحانیان پیوستند. آنها از برنامهو تشکیالتی دور شدند و باز به متحدان گذشته

هاي ههم به لحاظ اقتصادي و هم اجتماعی از حکومت جدا شدند و همین باعث شد بخش عظیمی از آنها تقریباً از نیم

. از کنندبودند، دشمنی پیدا شان که از بازار جدا و صنعتگر شدهچهل تا زمان انقالب نسبت به همکارهاي قبلی يدهه

ساختمان پالسکو با آن عظمت، مظهر این بود که در برابر بازار  طرفی دیگر، ورود صنعت، نظام بازار را عوض کرد. 

تر صنعتگران داد که اقتدار بازار در حال سست شدن است. از همه مهماست. خود این ساختمان نشان میقد علم کرده

ستم بنکداري، گلوگاه ت يسیطره سی ستم ولیدبازار بر  سی ستم مویرگی و واردات را با  سی شان مثل  هاي توزیع خود

حور و مرکز تر شاید این باشد که نظم بازار که همیشه مهایی که خسروشاهی داشت، خشکاندند. از همه مهمکارخانه

ــتاي بازار و در محله ــاي خرید در راس ــترش پیدا کرد. فض ــینی هم گس ــهرنش ــهر بود، بر هم خورد، چرا که ش  ايهش

شد کرد و با به شهر ر ستهمختلف  سر خیابانوجود آمدن را سرا سنتیهاي مختلف در  ست ها، بازار هیبت  اش را از د

شد داد. به صنعتگران جدا  این جدایی به روحانیت  يها در نتیجهو از آن جایی که بازاريهمین ترتیب طیف بازار از 

ــده ــتند. ما از یک طرف دهه یبودند، در انقالب و بعد از آن نقش مهمنزدیک ش ترین عنوان طالییچهل را به يداش

ن گفت در دانیم، از طرف دیگر با فاصله کمی از آن و شاید بتواصنعتی شدن ایران می ياقتصاد ایران و دهه يدوره

 توان توضیح داد؟را چطور می 40 ياست. این پارادوکس دههنتیجه تحوالت آن، انقالب رخ داده

در پاسخ به آن باید به این مسأله توجه کنیم که توسعه اقتصادي در ایران، متعادل نبود. افرادي که در آن دوره بودند  

راي توسعه صادرات مجبور بودیم به سمت صنایع سنگین گفت که ما بمی "نیازمند"بعدها خودشان اعتراف کردند. 

باشد گذاري داشتهو... حاضر نیست ریسک سرمایه ازيآهن و تراکتورسبرویم؛ چون که بخش خصوصی براي ذوب

ـــاورزي نبود و به همین خاطر و دولت باید این مراحل اولیه را به ـــد کش عهده بگیرد. ولی این برنامه هماهنگ با رش

ــنعتی تولید میتراکتورهای ــدهکرد، فروش نمیی که بخش ص ــی انجام ش ــالحات ارض بود و در این رفت. چرا که اص

به جاي آنکه مالک را مدرن کنند، حذف کرده ـــوس بود، فرآیند  بودند. بخش دیگر که عدم تعادل در آن محس

هاي اجتماعی است. این ستنابرابري بین توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعی بود. سیاست اقتصادي، آن روي سکه سیا

تلویزیونی بســازد که در  "رخوردارب"بود که به خود صــنایع هم ضــرر بخورد. اگر قرار بود ها باعث شــدهعدم توازن

شــد که مردم با شــد. اما توســعه نامتوازن، باعث میایران بفروشــد، هرقدر توان مردم بیشــتر بود این فروش بیشــتر می

ـــد، بازتوزیع نمیتلویزیون را بخرند. در نتیجه آنچه تولید می قدرت خرید پایین نتوانند آن ـــد، تنها گروهش هاي ش
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شد. اما این روند حتی بعد از انقالب هم تصحیح نشد. توزیع و این به ضرر خود صنعت تمام می ندبردمختلفی نفع می

ست. دولت باید درآمد بعد از انقالب، توزیع مجدد نبود، بلکه توزیع فقر بوده ست. کردهاز ابتدا ثروت را توزیع میا ا

ــت  لیتوان گفت که توزیع بعد از انقالب بهتر وها میاما با همه این ــرفته وجود داش تولیدمان بدتر بود. تلویزیون پیش

 ،کنندهولی ما تولیدکننده آن نبودیم. قبل از انقالب، تلویزیون پیشرفته به فراخور زمان خود وجود داشت ولی مصرف

 دیم.  عدم سیاستگذاري صحیح اجتماعی، به افزایش فقر، نابرابري و نارضایتی انجامید.ما نبو

ابتدا در نظام شاه، فروپاشی اقتصادي رخ داد و بعد از آن انقالب شد. یکی از مسائل مهمی که به انقالب منجر شد،  

سترده ساد گ صادي بود. در نتیجه افزایش درآمدهاي نفتی، ف سائل اقت شهمین م شبیه به آنچه در نیمه اي  کل گرفت؛ 

 هشتاد و اوایل دهه نود هم تجربه شد. يدهه

ضرر زده در سانی که به آنها  صنعتی بودند. چوناین روند اولین ک سیارمعمول شد، همان کارآفرینان  شد آنها ب که ر

ـــد و دولت از آنها مبود ولی وقتی درآمدهاي نفتی بودجه را پنج برابر کرد، وام ـــت که وامیها زیاد ش هاي خواس

آنها را برهم زد. مثالً آقاي ایروانی در صنعت کفش کار  کزبیشتري بگیرند و توسعه بیشتري ایجاد کنند. این کار تمر

سعی میمی سازي هم بازار را سازي و چرمکرد که با ادغام عمودي در قالبکرد، اما در نتیجه افزایش این درآمدها 

تجربه  مهاي دیگر هم وارد شود و در آنها نه تنها موفق نبود، بلکه شکست را هه حوزهباشد، بدر دست خودش داشته

خســروشــاهی وارد حوزه مســکن شــدند. داروســازي، تولیدات  يداد. مثالً خانوادهها افراد را فریب میکرد. این وام

فرش وارد شــدند و این نســاجی و  يبهداشــتی و خوراکی چه ربطی به مســکن دارد؟ بعضــی مثل برخوردار در حوزه

 ناشی از همان تزریق درآمدهاي نفتی بود.

کنترل  يعالوه نابرابري و بعد نحوهآور در همان دوره بهانفجار درآمدهاي نفتی، تورم را هم باال برد. تورم ســـرســـام

ها را با افراد بسیار خشنی مثل مهدوي وجود آورد. شاه برنامه کنترل قیمتها و مشکالت زیادي بهها، نارضایتیقیمت

سئول مبارزه با گرانفروشی کردهداد که میانجام می ست، او را م شجویان گفتند او بولدوزر دولت ا بودند. بعد هم دان

سیاري از بازاري مخالف رژیم بازرسان این برنامه شدند هر  1353ها و کسبه منجر شد. تقریباً از سال و به نارضایتی ب

را به ســمت خود  نکردند که با این کار روشــنفکراشــد. آنها فکر میروز خبر دســتگیري یک گرانفروش منتشــر می

سرمایهجلب کرده شعارهایی علیه  شه  سر میاند چرا که آنها همی صل باعثداران  ضایتی گروه دادند اما در ا هاي نار

درصــد از ســهام کفش ملی را با تخفیف بخر!  65ســال بعد، به ایروانی گفتند که حاال بیا و  30زیادي شــدند. بیش از 

ها روند مصادرهمعتقد بودند  کهران از سیاستمدا ياریروایت بس توجه به . اگر بااشدها بتازه این شاید از معدود نمونه
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شتباه  صله گرفتهچهار د، چطور طی بودا ص، ارادهاندهه بعد که از آن جو انقالبی فا صادرهاي براي ا شتباه الح م هاي ا

 ؟ردوجود ندا

ها بویژه در زمینه ها انجام شد، جو انقالب بسیار شدید بود. در تمام زمینهموضوع چند دلیل داشت. وقتی مصادره نیا

د و ي مارکســیســتی مثل مجاهدین را بگیرهاروي گروهکردند که جلوي چپها ســعی میکارگري و اقتصــاد، دولت

ــعی می ــطح دهند. منابع تاریخی وجود  فکردند با وجود اختالنیروهاي آنها را جذب کنند، س ــعارهاي هم س نظر ش

نظر به مالکیت خصوصی داشتند ولی به این خاطر که انقالب در دهد، بعضی از روحانیان مؤثر اتفاقدارد که نشان می

اهللا  تیکردند که شــعارهایشــان را به آنها نزدیک کنند. نیروهاي نزدیک به آهاي چپ نیافتد، ســعی میهدســت گرو

نســب و ایروانی و برخوردار بســیار دوســت بودند. حتی ایروانی با شــناختند، مثالً با عالیداران را میســرمایه ،ینیخم

ها بیشــتر به خاطر بود. ولی مصــادرهشــاتو به ایشــان دادهبود و وجوهاتی را در نوفل لوهم دیدار کرده ینیاهللا خمتیآ

هم حمایت از مستضعفان بود و بعد از آن، دولت انقالبی  انقالبهاي مارکسیستی اتفاق افتاد. شعار اصلی فشار گروه

ز هایی براي حمایت از مســتضــعفان شــکل دادند. کمیته امداد و بنیاد مســتضــعفان اهاي مختلف انقالب کمیتهو گروه

 اهللاتیکردند. آدرخواست می ینیهاي مصادره شده را از خمها و بنیادها، بتدریج شرکتهمین دسته بود. این کمیته

ــو ینیخم ــین موس ــادرهي نامه میهم به آقاي میرحس ــت و برخی از مص کردند. این نوع ها واگذار میها را به ایننوش

ــرکتها، امکان بازپسواگذاري ــرکتمی ها را از بینگیري ش المال و حقوق ها را جزئی از بیتبرد. چرا که دیگر ش

 روي آنها وجود داشت. کهاي ایدئولوژیدانستند و حساسیتمستضعفان می

 

 1357ها بعد از انقالب در مورد مصادره يدینکات مهم و کل

صنعتگران را پایگاه امپریالیزم در ایران می 40 ياز دهه -1 شه  صورت کلی شه به  ستند. بعد از انقالب هم همین کلی دان

 باقی ماند و بر اساس آن رفتار شد.

اســت، هیچ وابســتگی بین صــنعتگران و که اموالشــان مصــادره شــده یزندگی کســان يدر تحقیقات و پژوهشــها - 2

 برد و نه از ماندن و حفاظت او.از سقوط شاه نفعی میحکومت اثبات نشد؛ گروه صنعتگر، نه 

شه - 3 صادره يری سالمی به کارگرهاي کارخانهم شار نیروهاي چپ ا صادره ها بودهها به خاطر ف ست. در جریان م ا

 مهندس سحابی مؤثر بود.
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صویب کردند، می - 4 شدن را ت سب قانون ملی  سانی که با آقاي عالی ن سیاري گویند که دو ویکی از ک زیر نقش ب

 زاده که وزیر کار بود.زاده وزیر صنایع و دیگري آقاي نعمتمؤثري در آن داشتند؛ یکی آقاي احمد

شدن، افرادي مانند آیتدور اول تالش - 5 شمی اهللا مطهري و آیتاي در آن زمان، آیتاهللا خامنهها براي ملی  اهللا ها

 بودند.رفسنجانی مخالفت کرده

شهانقالبیون  - 6 ساس کلی شتند، بر ا صادي ندا شههیچ برنامه اقت شان، بدون دلیل و مدرك هاي قبلی و کلی هاي خود

 شمردند.زیادي را وابسته به دربار می يعده

شد، به همین خاطر در انقالب و بعد از  40 يدهه يدر میانه - 7 صنعتگران جدا و به روحانیت نزدیک  طیف بازار از 

 آن نقش مهمی داشتند.

هاي اجتماعی توزیع درآمد بعد از انقالب بهتر، ولی تولیدمان بدتر بود. سیاست اقتصادي، آن روي سکه سیاست - 8

 است.

ها افزایش درآمدهاي نفتی، یک دلیل اصلی انقالب بود. صنعتگران بیشتر از همه ضربه خوردند، مثالً خسروشاهی - 9

 که وارد حوزه مسکن شوند.کردند، وسوسه شدند خوراکی کار می يکه در حوزه

هاي بعد گیري آنها را طی دههاي به کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، امکان بازپسهاي مصادرهواگذاري شرکت - 10

  از بین برد.

 

  اشاره کرد ریه افراد زبتوان  یمصادره اموال شدند م نیقوان یهایی که قربانشخصیت تعدادي از

 

به همراه  1357بهمن  30اهللا  خمینی در تیبازاریان تهران بود که طی حکمی از طرف آطرخانی: از علی حاجی -

 هفت نفر دیگر اداره امور اتاق بازرگانی ایران را در دست گرفت.

ســال را در زندان گذراند. او عضــو  3ســال و بعد از آن  12اهللا ســحابی: فعال ســیاســی بود که پیش از انقالب عزت -

 ئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مهدي بازرگان بود.شوراي انقالب و ر
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 "رضــا نیازمند"احمد و محمود خیامی: به پدر صــنعت خودروســازي ایران معروف هســتند. این دو برابر با حمایت  -

 کارخانه ایران ناسیونال(ایران خودروي فعلی) را تأسیس کردند.

ضا نیازمند: از مهم - صترین و مؤثرترین چهرهر سازمان ها در  صنعتی و  سازمان مدیریت  ست که  شدن ایران ا نعتی 

 گسترش و نوسازي صنایع ایران را تأسیس کرد.

شود. اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و کامیون ساخت میسازي ایران شناختهاصغر قندچی: او پدر صنعت کامیون -

 کنونی) را تأسیس کرد. (سایپا دیزل كما ایران بدون مونتاژ خارجی به نام ایران کاوه یا

خانواده - ندترین  ند. علی برادر بزرگتر گروه ملی علی و محمود رضـــایی: از ثروتم هاي ایران پیش از انقالب بود

 صنعتی فوالد ایران را داشت و محمود برادر کوچکتر، پروانه استخراج معدن مس سرچشمه را داشت.

 1337تا  1333هاي توســعه در ایران و رئیس ســازمان برنامه در ســالریزي گذار اصــلی برنامهابوالحســن ابتهاج: پایه -

 هم مدیرعامل بانک ملی بود. 1329تا  1321بود. از سال 

 هزار کارگر داشت.، ده1356محمد ایروانی: کفش ملی را بنیان گذاشت و در سال  -

مواد خوراکی و دارویی از  يهاي متعددي در حوزهکارآفرینی بود که کارخانه يعلی خســـروشـــاهی: از خانواده -

  جمله مینو را تاسیس کردند.

   



534 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 یمستضعفان انقالب اسالم ادیبن

سالم ادیبن  ضعفان انقالب ا ست شبه ،یم س ریز که یرانیا یدولتنهاد  شرکت  ،شوداداره می ياخامنه یعلدینظر  پس از 

صاد نیدوم ران،ینفت ا یمل سه اقت س سوب م رانیبزرگ در ا يمؤ  انهیشرکت نگهدار در خاورم نی. بزرگترشودیمح

شمار م صاد يهانهینهاد در زم نی. ادیآیب چاپ و  ،یشو آموز یهمچون: ارائه خدمات فرهنگ يو تجار يمختلف اقت

شارات، تول شت يترابر ،يبرق، خدمات جهانگرد عیو توز دیانت سرما يبانکدار مه،یخدمات ب ،یرانیو ک  ،يگذارهیو 

 دی، به فرمان ســ1357ماه پس از وقوع انقالب  کیمســتضــعفان  ادیبن .کندیم تیفعال یو بازرگان یعموم يکارمانیپ

به  هاییدارا نیا صیمصـــادره شـــده و با شـــعار تخصـــ يهاییاموال و دارا عیبا هدف تجم ینیخمياهللا موســـوروح

در سال  ونام داد  رییتغ یاسالممستضعفان و جانبازان انقالب ادیبه بن 1367مؤسسه در سال  نیشد. ا سیتأس ازمندان،ین

ـــکل کیتفک یدر پ 1388 بازان و ش ـــه ادیبن يریگبخش جان به فرم کنون رییبا تغ ثارگران،یو امور ا دیش به  ،ینام 

ضعفان هم ادیخود ادامه داد. بن يهاتیفعال ست س 189 تی) مالک1399اکنون ( م سه همچون: بانک  س  نا،یشرکت و مؤ

شرکت نفت بهران را در اخ نایس مهیب ،يعلو ادیبن سال اریتو  ضعفان ب ادی، درآمد بن1395دارد. در  ست هزار  28از  شیم

سود خالص آن بالغ بر  اردیلیم سالم ادیبن نیتومان بود. ا اردیلیهزار م 3تومان و  سداران انقالب ا سپاه پا در ارتباط  یبا 

 .دهندیم لیآن را پاسداران تشک يو مرکز یاصل ياعضا یوده و حتب

 

  لوگوي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
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سالم ادیبن ضعفان انقالب ا ست س ،یم سوروح دیبنا به فرمان  شورا ینیخم ياهللا مو نهم  خیانقالب، در تار يخطاب به 

داران و ها و کارخانهخانواده، وابســـتگان آن ،يمحمدرضـــا پهلو يخانواده يبا اموال مصـــادره شـــده 1357اســـفند 

در  1983با شــماره  1358و در ســوم مرداد  يگذارانیبن ،»ازمندانیکمک به فقرا و ن«با اعالم هدف  ران،یبازرگانان ا

 1367. در سوم آذر دیثبت گرد ،یرانیا تیتابع يو دارا یرانتفاعیمؤسسه غ کیها، به صورت اداره کل ثبت شرکت

 رییغجانبازان ت ادیمستضعفان به بن ادیوقت، نام بن ریوزبه نخست ران،یا یاسالم يرهبر وقت جمهور ياز سو یفرمانبا 

ــم خرداد  خی. در تارافتی ــش ــالم يبا موافقت رهبر جمهور 1383ش ــازمان امور جانبازان، در پ تیمأمور ،یاس  یو س

شک جادیا سه ن نیو نام ا افتیبه آن نهاد انتقال  گران،ثاریو امور ا دیشه ادیتحت عنوان بن د،یجد التیت س  ادیبه بن زیمؤ

 کرد. دایپ رییتغ یمستضعفان انقالب اسالم

ضعفان، مالک ادیبن 1368سال  در ست صاد 800از  شیب تیم شت، که تمام آن اریرا در اخت يشرکت و بنگاه اقت ها از دا

ها در شرکت نیشمار ا ،یاموال به بخش خصوص يو واگذار يسازیخصوص یبودند. در پ ،شدهنوع اموال مصادره

شد  لیتعط ت،یریسوء مد لیاز آنها، به دل یها واگذار نشد و برخآن يکه البته همه د،یشرکت رس 400به  1378سال 

سال  سه در مجموع مالک نیا 1388و در  س شته اریشرکت را در اخت 140کمتر از  تیمؤ سدا ست. بانک  شرکت  نا،یا

شرکت نفت بهران، ب ،يعلو ادیزمزم، بن شازند،  ستانیکارخانه قند  شمال از جمله  مار شرکت آزاد راه تهران  قدس و 

را که تحت  ادیبن نیا 2020در روز چهارشــنبه هجدهم نوامبر  کایآمر يدارنهاد هســتند. وزارت خزانه نیا يهاییدارا

قرار داد و  اهیســـ ســـتیســـرکوب مردم خود در ل يابر رانیا میرژ یمال نیتأم لیدلبه باشـــد،یم ياخامنه یکنترل عل

  کرد. میتحر

ناسودبر است،  يابلکه موسسه شود؛یمحسوب م ینه خصوص وینه شرکت دولت ،یمستضعفان از لحاظ حقوق ادیبن

گو پاسخ یاسالم يبه رهبر جمهور ستیبایکه دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش، تنها م

 دیشه ادیدر کنار بن ادیبن نیاست. امطرح بوده رانیا كمال نیبه عنوان بزرگتر یزمان ،يبنگاه بزرگ اقتصاد نیباشد. ا

و تحت کنترل رهبر  یدولت ســـتمیخارج از ســـ ،يفرمان امام و آســـتان قدس رضـــو ییســـتاد اجرا ثارگران،یو امور ا

نگهبان در واکنش به تالش  يدارند. شـورا اریرا در اخت رانیاز اقتصـاد ا یو بخشـ شـوندیاداره م ،یاسـالم يجمهور

نظر رهبر) خارج  ریز يهاارگان رینهاد را (همچون سا نیو تفحص از ا قیدر مجلس ششم، هر گونه تحق طلباناصالح

 دانست. یاسالم يمجلس شورا ندگانینما اراتیاخت طهیاز ح
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وابسته به سپاه  يروهایبعضاً حقوق ن ادیبن نیاذعان کرد که ا یونیزیصاحبه تلومستضعفان در م ادیبن سیفتاح رئ زیپرو

بود به من گفت که حقوق تعاون ســـپاه بودم، حاج قاســـم آمده ادیمن در بن«گفت:  ي. وکندیپرداخت م زیقدس را ن

ـــور ونیفاطم ـــت ن رادرانب نهاای …را ندارم بدهم، کمک کن  هیدر س ـــتند و دس به امثال ما دراز  ازیافغان ما هس

  .»…کردند

شهر ضعفان بدون ارائه ادی، بن1399 وریدر  ست ض ادعاي الزم، مدارك يم ستا یتملک ارا ستان  يرو ضل در ا ابوالف

 يدادکار قرار نیروستا کرد. علت ا نیخانوار ا 300 يسازخوزستان را کرد، و با استفاده از سالح گرم، اقدام به آواره

سپاه با دولت چ ستخراج نفت منعقد کر يبرا نیبود که  ضعفان ا ادیبن سیفتاح، رئ زی. پروبوددها ست سال  کی ران،یم

و  یحکومت ياز اشــخاص و نهادها ينام شــمار 1399در مرداد ماه  یونیزیتلو ياپســت در برنامه نیا يپس از تصــد

 اآنه ستندیاند و حاضر نکرده را تصرف "مردم یامالك عموم"تومان  اردهایلیاو م يرا اعالم کرد که به گفته ینظام

شتوانه رهبر ا هیرا تخل شده به گفته ستی. لردیها را پس بگملک خواهدیم رانیکنند اما او با پ صرف   زیپرو ياموال ت

 فتاح:

 فتاح) زیتومان بنا بر اظهارات پرو اردیلیم 200از  شیسپاه و ملک جماران(ارزش ب_

 ملک منطقه کوهک تهران توسط ارتش_

شد  یفتاح مدع زی، پرو1398در بهمن  ز،ین ترشیمصلحت نظام(پس داده شده). پ صیمرمر توسط مجمع تشخکاخ _

 بیتکذ یرفسنجان یمحسن هاشم ياست که از سوکاخ اقامت داشته نیبمدت دو دهه در ا یرفسنجان یاکبر هاشم

 شد.

صاحب _ سط مرک يبرا اورانیکاخ ن یکیدر نزد نیقطعه زم کیت ساز تو ستراتژ قاتیز تحقساخت و  نظر  ریز کیا

 شده). هیمصلحت نظام(تخل صیمجمع تشخ

شته تهران و زم ابانیدر خ متیملک گران ق_ شت هزار متر نیفر سط غالم(پس دادهيدر منطقه هرو يه  یعلشد) تو

 حداد عادل.

 شده) هی(تخليموالور ندختیساختمان و ملک مرکز مطالعات زنان، معصومه ابتکار و شه_

 شده). هیباران(تخل ادیو ملک بن یمحمد خاتم دیس_
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 200از  شیدر ولنجک با ارزش ب يمتر 1800ملک  ،فتاح زیپرو يو ملک ولنجک: به گفته نژادياحمد محمود_

و  نیشــیپ جمهورسیرئ نژاد،يمحمود احمد اریاســت که در اخت یچند ســال "مرغوب اریبســ"تومان در مکان  اردیلیم

 است. شانیا "دوستان"

  طبقه ولنجک. 12مجلس و ملک  يهامرکز پژوهش_

  

 تاکنون سیتاس يمستضعفان از ابتدا ادیبن يرؤسا یاسام

 .شودیانتخاب م ،یاسالم يرهبر جمهور ،ياخامنه یدعلیتوسط س  کباریمستضعفان هر پنج سال  ادیبن سیرئ

 )1359 وریشهر 26تا  1357اسفند  14( یخاموش ینقیعل دیس

 )1360 وریشهر 8تا  1359 وریشهر 26( ییرجا یمحمدعل

 )1368 وریشهر 15تا  1360آذر  13( يموسو نیرحسیم

 )1378 ریت 31تا  1368 وریشهر 15( دوستقیرف محسن

 )1393 ریت 31تا  1378 ریت 31فروزنده ( محمد

 )1398 ریت 31تا  1393 ریت 31( ایکيدیسع محمد

 تاکنون) 1398 ریت 31فتاح ( زیپرو دیس

شم نژاد،ياحمد محمود ست: اعالم کرده 1400 نیدر فرورد رانیا جمهورسیرئ نیش ضعفان و  ادیاگر ثروت بن«ا ست م

  ».نخواهد ماند یباق يریفق چیشود، ه عیتوز يطور مساومردم به نیفرمان امام در ب ییستاد اجرا
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 چه کسانی بودند؟نفر  53

سیس انیاز زندان ی، گروهشدند نفر 53جمع نفر، معروف به  4نفر و  3نفر و  40نفر و  6مجموع  بودند که  رانیدر ا یا

 بازداشت و در زندان قصر محبوس شدند. يدیخورش 1316در دوران رضاشاه درسال 

-سمیکمون ای یدموکراس الیسوس يتازه ترجمه و مطرح شده يهادهیها و ابه مکتب ییهاشیگرا ان،یزندان نیا شتریب

 داشتند. نشدهتیتثب یِنینابیافکار ب ای انهیگرایمل سمیالیسوس ای سمیونالیانترناس

سالم يحکومت جمهور در سرما شدیدار اطالق مهیسرما ینفر به گروه 53 یا صاحبان  در دوران حکومت  هیکه 

 مصادره شد.  ینیاهللا خمبودند و اموالشان به فرمان آیت يپهلو

 ندیوارد فرا 19و  18مانده از قرن  يبه جا یو سنت یبود که  کشور از ساختار فئودال نیتالش بر ا يدر حکومت پهلو 

 یابیدست يبرا یو علم یصنعت ک،یتکنولوژ يهارساختیز یبرخ جادیشود، همزمان با ا يالدیم 20دولت مدرن قرن 

 روبرو شد. يبا موانع جد ،یهدف مهم نیبه چن

 نیگذشته) و در ع میساختار قدرت وقت (رژ رییبر احتمال تغ یمبن ییهازمهو زم یو اجتماع یاسیس يهایناآرام بروز

ـــد تا جر ها،یاز ناعدالت ياحال وجود پاره ـــ یاناتیموجب ش ـــهیمتاثر از اند ییهامذکور با نگاه ریخالف مس  يهاش

اهتمام خود را بر  نیشتری. جوانان پرشور برندیو پا بگ لشک یستیحکومت کمون لیانداز تشکو با چشم یستیالیسوس

 ،يدارهیآن را سرما یکه دروازه اصل يخط نفوذ رند،یو غرب را بگ سمیالیخط نفوذ امپر يگذاشته بودند تا جلو نیا

 .دندیدیو... م یخصوص يسازیصنعت

 مسلمان يهاتیالیسوس

منجر به حذف  یحت ای قیتلف یبا اســالم یســتیالیســوســ شــهیکه اند رفتیم شیگاه تا آنجا پ ،یمبارزات ندیفرا نیدرا

 يچرخه سرعت باالتر نیا 1357. پس از انقالب و از سال شدیآن دوره م دارانهیاز صنعتگران و سرما یبرخ یکیزیف

له با ا يبرا زین ینیرفت که قوان شیگرفت تا آنجا پ ـــرما نیمقاب ـــلطه  ندگانیو نما دارانهیس غرب و آنچه نظام س

 و اجرا شد. نییتع شد،یمخوانده

اموال وابستگان به حکومت قبل را صادر کرد.  يبر ضرورت مصادره یدر فرمان 1357در نهم اسفند  زیانقالب ن رهبر

سالم ادیبن«رو بود که  نیاز ا ضعفان انقالب ا ست  يهاییاموال و دارا عیماه پس از وقوع انقالب با هدف تجم کی »یم
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و  یدولت هیاز کارکنان بلندپا یبعضـ ،يبه حکومت پهلو انوابسـتگ ییشـد. در ابتدا، فقط دارا سیمصـادره شـده تأسـ

ــرما نان،یکارآفر ،ینظام ــادره م ینید يهاتیو تجار، اقل دارانهیس ــناس مص ــرش ــدیو هنرمندان س از  یکه در برخ ش

صادره و در برخرمنقولیاموال (منقول و غ یاحکام دادگاه انقالب تمام سر و فرزندان و  یحت گرید ی) فرد م اموال هم

 .شدیاز احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره م یبرخ در

ها بانک يسازیانقالب فرمان به دولت يشورا داران،هیو سرما يدارهیبه سرما ینگاه منف نیبعد به سبب وجود ا یاندک

خارج شــدند و به تملک دولت درآمدند. در مرحله  یقیو مختلط از تملک صــاحبان حق یبانک خصــوصــ 24داد و 

به  یاز وابســتگ يریجلوگ یشــد که مدع بیوتصــ 1358 ریدر ت »رانیا عیقانون حفاظت و توســعه صــنا«هم  يبعد

صنا حیصح يو به دنبال اداره »یغارتگر جهان يدارهیسرما« صاد و  ساس ماده عیاقت شور بود. برا قانون،  نیدوم ا يک

گذشــته، اســتفاده نامشــروع از امکانات و  میبا رژ یرقانونیروابط غ قیکه صــاحبان آن از طر یبزرگ و معادن عیصــنا«

گونه بود  نیمصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند. ا »اندافتهیکالن دست  يهابه ثروت یمومحقوق ع عییتض

ــت 1358بهار  یانیپا يهاکه در روز ــامل  یفهرس ــرما 53ش ــاحب س ــنعت، ته هیص ها آن ییبعد هم دارا یو کم هیو ص

شد. تخم صادره  شامل ا يدیواحد تول 500که حدود  شودیمزده نیم شور  صوبه نیدر ک شدند. از  يشورا م انقالب 

ــرکت» ب«بند  يبر مبنا گر،یطرف د ــور آمر یالمللنیب يهاها و کارخانههمان قانون، همه ش در ارتباط  کایکه با کش

شامل هما صادره م ندین فرابودند،   ت،یها تون،یشرا يهاهمچون هتل یمهم يهاآنها، مجموعه انیکه در م شدندیم

و هورس و کارخانه جنرال موتورز  سیویپارك د زر،یمانند فا یتیچند مل ییو کارخانه دارو ننتالینترکنتیو ا لتونیه

 نی. اوســتندیشــده پ ادیفهرســت  يبه ادامه زیو... ن نویهمچون ارج، م ییهاکارخانه زین» موج دوم مصــادره«بودند. در 

بوجود  یفرمان امام، در حال ییو ستاد اجرا دیشه ادیمستضعفان، بن ادی: بنسیالتأتسدیبود که سه نهاد ثروتمند جد نیچن

ص صو شتند بلکه ز ینبودند که روند اداره دولت یآمدند که نه تنها خ ستق ریهم ندا ب قرار انقال انگذاریبن میمجموعه م

 داشتند.

که به  »رانیا عیحفاظت و توســـعه صـــنا«ماده دوم قانون » ب«بند  لینفر، ذ 51 يهانام 1358در نهم مرداد  ســـرانجام

ــو ــترك وزرا بیتص ــه مش ــنا ،یبازرگان يجلس ــازمان برنامه و بودجه و نما عیص ــورا ندگانیو معادن، س انقالب  يش

  بود، اعالم شد که عبارت بودند از: دهیرس یاسالم

ـــا یعل - 4 (خانواده) انییگروه فرمانفرما - 3 ثابت بیحب - 2 جعفر اخوان - 1 ـــا - 5ییرض مراد  - 6 ییمحمود رض

  یمتق یروانیا میمحمد رح - 11 ینیاســیمنصــور  - 10 یامیمحمود خ - 9 یامیاحمد خ - 8 رســول وهابزاده - 7 هیار
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 دمحمودیس - 16 انیاکبر الجورد - 15 يمحمد الجورد دیس - 14 يقاسم الجورد - 13 برخوردار یمحمدتق - 12

آذر ابتهاج  - 21خسرو ابتهاج  - 20 يمهدو یمحمدعل - 19 يرویپ اصغریعل - 18 يالجورد بیحب - 17 يالجورد

سن ابتهاج - 22 ض - 24 یخانیعال ینقیعل - 23 ابوالح ستگار یمرت ستگار - 25 يجواهرر ضا ر س - 26 یتهرانر  نیح

 میابراه - 31 اعلم دیعبدالمج - 30 انیرضا شکرچ - 29 انیشکرچ یعل - 28 یکاشاناخوان دیعبدالحم - 27 دانشور

ـــرافیم يمهد - 32 رادنیفر ـــع - 34 يهرند يمهد - 33 یراش ـــویبرادران عم - 35 تیهدا دیس محمد  - 36 ردحض

 دیعبدالمج - 40 یینوایمیقد دیعبدالحم - 39 ییخوزادهمیرح یمرتضـــ - 38 یحســـن هرات - 37 ابونصـــر عضـــد

شهر يمهد - 41 یینوایمیقد سد ینقیعل - 43 پورمراد پناه - 42 يبو ض - 44 يا  یطرخانحاج یعل - 45 ییایطاهر 

 يمهد - 50 يبرادران فوالد - 49 یمحمد خسروشاه - 48 یکاظم خسروشاه - 47 و برادرش یبهبهان تیعنا - 46

 .انیدیاسداهللا رش - 51 ينماز

ـــام يهانفر در روز 51 نیا ـــدن اس ـــادات تهران نیالددکتر رکن«و  »يبرادران لدو« یبعد با افزوده ش نفر  53به  »یس

  معروف شدند.
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  يتا بانکدار يداراز گله ییایماف يها يامپراطور

 نیخود را در ا يتجار ياست که امپراتور 50و  40 يهادر دهه رانیاقتصاد ا یجنجال يهاچهره گریاز د یزدانی هژبر

شتسال ص یبانیها با پ شاه که مانند او بها ،يادیا میساواك و عبدالکر سیرئ ،يرین ستوار  ییپزشک مخصوص  بود، ا

بود که در  يادار ســادهتهران و پدرش گله يشــده رگ) در ســمنان و بزیکنون شــهريکرد. او متولد ســنگســر (مهد

ـــدر ارتش خدمت کرده یاول مدت يپهلو يدوره ـــطه و از طر لیبود. هژبر از دوران تحص ـــاپور  قیدر دوره متوس ش

 یاساس يهااز کاال ياریگرفتن نبض بازار بسدستدوم، با به يقدرت آشنا شد و در دوران پهلو يهابا کانون پورتریر

ــت و همچنیوبه ــکر، گوش ــنعت یزراع ،يامور دامپرور نیژه نان، قندوش ــت بها یو ص  يداربود، از گله انییکه در دس

  شد. لیبزرگ تبد يساده به تاجر

 

 

  یزدانیهژبر 
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ساختمان یزدانی شرکت قند قزو يهامهم تهران، گله يهاعالوه بر  شاه ن،یدام، جواهرات،  شت و  ،یکنیشرکت  ک

سر و  یسيویپ يهاکارخانه ران،یفلور ا ران،یکفش ا نان،یکفش اطم ز،یشرکت پاکر کا،یو آمر رانیصنعت ا سنگ

صفهان، کارخانه ست و ن يهاا شرکت پو ستان ر زیپنبه و  شت، ابتدا  يبانکدار يای. او که رؤدیخر زین اعمران بلوچ دا

را هم که توسط ابوالحسن ابتهاج  انیرانیرفت. هژبر بانک ا یو بعد به سراغ بانک تجارت کنون دیبانک اصناف را خر

ص يهابانک يرو يتصـاحب کرد. در آن دوران بانک مرکز يادیبود، با فشـار اشـده سیو همسـرش تاسـ  یخصـو

در  يفساد ستمیس نه،یزم نیبه ا یزدانیاطالع دهند، اما با ورود  يبه بانک مرکز خرند،یم یکنترل داشت تا اگر سهم

ـــهام بانک دیخر ـــت. کار  یزدانیها اتفاق افتاد که در رأس آن هژبر س  یبود که حتآنقدر باال گرفته یزدانیقرار داش

ستبه دایهو ستیهم نم ریوزعنوان نخ صاد يهامهره نیتريدیاز کل یکیاو به  رد؛یاو را بگ يجلو توان شور  ياقت ک

و در زندان قصر به  ریو اختالس دستگ يبه جرائم فساد اقتصاد يدر اواخر حکومت پهلو یزدانیبود. هژبر شده لیتبد

از زندان فرار کرده و به همراه  ران،یا يکل زندانها سیرئ يمحرر مســاریت يانقالب با همکار انیودر جر بردیســر م

ــتارير( محر يو ــور خارج و به کاس ــت اریو با دولتمردان آن د ختیگر کای) از کش از  یکیو به  ختیر یطرح دوس

  .یمهاجر جهان سوم کیتا  بودهیبه پدر خوانده شب ستشیشد که نوع ز لیبزرگ آنجا تبد دارانهیسرما

 

  یزدانیهژبر 
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 استنموده فیتوص نیرا چن یزدانیهژبر  ،يمادر فرح پهلو باید دهیفر

قرار داشت. من بارها، هژبر را با آن صورت گوشت آلود و  يشمس پهلو کانیدوستان و نزد يدرحلقه یزدانی هژبر«

ـــهر دکاخ مهر يهایهمانیخپله و قد کوتاه در م کلیه ـــب ییکدو حلوا کی. از نظر من، به بودمدهیش بود که از  هیش

ست ب نیطرف شآمده رونیآن دو زائده به نام د شد! به انگ شتر تانبا ستش انگ شت که  يهايد آن  فقره کیگرانبها دا

ــتر ــتر نیا يدالر بود! (الماس رو ونیلیالماس به ارزش پنج م يانگش ــتثنا يهاکه از الماس يحلقه انگش و جزو  ییاس

شده و هژبر آن را از  یجنوب يقایاز معادن الماس آفر یکیبود، در  ایماس بزرگ دنال ستیب شف  در  یحراج کیک

 » .بوددهیلندن خر

ص هژبر شم ابتدا ییابتدا التیتح ش ستان زند و کالس  ستان  ییخود را از کالس اول تا پنجم در تهران در دب را در دب

ش سطه را تا کالس پنجم در دب يو دوره دجمیجم ستانیمتو سطه را با  پلمیبهرام و د روزیف ر از  يسال مردود کیمتو

ــتانیدب ــاده بود و مدت يدارمدرس اخذ کرد. پدرش گله رس ــاخان در  يدر دوره یدولت کیهم به عنوان چر یس رض

 است. خدمت ارتش بوده

سال  هژبر شانبه نام بهمن یبا زن 1331دوبار ازدواج کرد، در  سم بهائآنها بود و ازدواج  ییکه بها ،یه درخ  انیهم به ر

باز هم ســند  یزن مســلمان بود ول کیکه  یعراقیبه اســم فاطمه جالل یبا خانم 1345 نیدر فرورد یدوم ،انجام شــد

نادر و کاوه و ســه دختر به  ومرث،ی: کیبه اســام پســرصــاحب ســه  یزدانیصــادر شــد.   هاییازدواج آنان توســط بها

سر ،یلی: ليهانام شرکت يابود و بخش عمده ونیو کتا نین سهام کارخانجات و  صنعت يدامدار ،یزراع يهااز   یو 

فرار کند.  اتیبود تا از پرداخت مالخود را در مناطق ســـنگســـر، گرگان، زرند ســـاوه و تهران به نام فرزندانش کرده

ـــر آغاز نمود و کم کم با خر يدارا با گلهپدرش، کار خود ر مانندهژبر،  ـــنگس آن و کار در  ادیدام و ازد دیدر س

شتارگاه تهران و به ست آوردن نفوذ در اک سو انیبهائ غیدریب تیاز حما يریگمحل و بهره نید و  يو طرفدار ییاز 

(پزشـک  يادیا میعبدالکر يهمه جانبه يدار) و جانبيرضـا و شـمس پهلو(عبدالرضـا، محمود يدربار پهلو تیحما

ســهام کارخانجات و  دیبا خر گر،یاز طرف د يپهلو يدر دوره انیبهائ يدیمخصــوص شــاه) و عنصــر مشــهور و کل

 یعراق زادهنیحســخصــوص، زهرا محمد نی. در ابودافتهیدســت  مانندیو ب ياافســانه یمختلف به ثروت يهاشــرکت

ـــر جهانبخش انهار ـــتدو ،يهمس ـــ یزدانیهژبر «: داردیم انیب نیو همکار هژبر، چن س ـــت،  يزینبود، چ یکس نداش

فردوست  نیحس» همه ثروت شد. نیصاحب ا يادیا میو عبدالکر انیبهائ تینبود. او با حما شیدر سنگسر ب يدارگله

خاطرات خود  درو  شــماردیبرم يبه قدرت اقتصــاد دنیاز هژبر را از عوامل مهم و مؤثر در رســ يادیا تیهم حما
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را در باختران و مازندران و اصفهان و  یعیوس یشد و اراض لیتبد یبه قدرت يادیا تیبا حما یزدانیهژبر «: سدینویم

ــد که تمام ا يگرفت و برا اریدر اخت رهیغ ــت و ا انیوجوه متعلق به بهائ نیمن معلوم ش  يبرا یزدانیمعامالت را  نیاس

 ».دهدیبه نام خود انجام م یآنها ول

 :سدینویدر معامالت م يقدرت و زانیو م یدر مورد چگونگ نیهمچن فردوست

به من تلفن کرد که از  ان،یرانیعامل بانک ا ریروز ابتهاج، مد کی دم،یرا شــخصــاً شــن یزدانیمورد از معامالت  چند«

ساختمان و وسا یسمت انیرانیپس در بانک ا نیا سهام بانک و  است. فروخته شده یزدانیآن به هژبر  لیندارد و تمام 

با دو گارد مسلح به مسلسل  یتیتربیکرد که فرد ب تیبه من شکا ،يبانک توسعه کشاورز سیرئ یعیروز هم سم کی

شده و گفته که نامش  ست و م یزدانیبدون اجازه وارد دفتر کارم  سا خواهدیا ساختمان و و به او  لیسهام بانک با 

با  یزدانیدولت اســت.  بیو تصــو يامر منوط به اجازه وزارت کشــاورز نیاپاســخ داده که  یعیواگذار شــود.! ســم

  ».دهمیآن را هم م بیخشونت جواب داده که ترت

  

    هژبر یزدانی و دخترش
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ـــت در مورد حما گرید يدر جا ـــدینویم نیاز هژبر چن يدربار پهلو غیدریب تیفردوس ـــال  یدر حوال«: س  1354س

ها در سنگسر به مراتع چوپان یزدانیکه هژبر  نیبر ا یمبن د،یدفتر مخصوص شاه به دستم رس سیرئ انینیاز مع یتیشکا

و گزارش شود. دو افسر را به  قیبود که تحقداده ستوررضا د. محمدکندیم جادیآنان مزاحمت ا يتجاوز کرده و برا

ـــاواك به منطقه اعزام کردم. در مراجعت، گزارش آنان حاک آباد در ده مرزن یبود که اهال نیا از یهمراه عکاس س

سر همه بهائ سنگ ستند و رئ یارتفاعات  ش یزدانیآنها هژبر  سیه سلمان ن ست و آنها همه مراتع ده مجاور را، که م  نیا

ستق مهیو ضم هیته زین یشد و آلبوم يآوراند. مدارك مستند جمعبه زور تصرف کرده ست،ا شد و م به  ماًیگزراش 

گزارش سراپا  تلفن کرد و گفت شاه گزارش را به من نشان داد، يادیآن روز سپهبد ا ي. فردادیرضا رساطالع محمد

شاه گفتم و ا ست و به  ضانه ا ستور داد که مجدداً ه شانیمغر ضیب ئتید سخ دادم که گزارش دیرا اعزام دار یغر ! پا

ــت و اعزام مجدد مفهوم ئتیه ــتند اس ــاه م یمس تجاوز  گرانید يبه مناطق چَرا یزدانی خواهدیندارد و افزودم که ش

 » به کار خود ادامه داد. یزدانی. به هر حال ستمین یکند من که مدع

 شیافزا شیاز پ شیبه طور اعم، نفوذ خود را ب يو خاندان پهلو يداشــت تا با جلب توجه شــاه، فرح پهلو یســع هژبر

سبت رونیدهد. از ا سرور و اع يهابه منا شن و  سال هدابا ا ادیمختلف ج س يگرانبها برا يایر به  دنیآنان موجبات ر

گذشته بسنده  میرژ انیبه ذکر چند خاطره از دربار جانیا روجود دارد که د يادهی. موارد عدکردیهدفش را دنبال م

ست. مادر فرح پهلوشده صوص م نیدر ا يا شناس ا انیهژبر از بهائ«: دیگویخ سرما انیبود، بهائ رانیسر  هیثروت و 

بود  ياهاو به انداز یشــکنو قانون يکارو خالف ی. تخطکردیکار م هیســرما نیبودند و هژبر با اخود را به او ســپرده

مسلمان را با زور از  داراننیو زم انیدر سنگسر گرفت، همه روستائ يمجتمع دامدار کیبه احداث  میتصم یکه وقت

 ،يو کشاورز عیصنا یو سرپرست يبانکدار ،يبر عالوه بر دامداررا تصاحب کرد. هژ شانیهانیآن منطقه اخراج و زم

به  يبدون داشتن پشتوانه قو تواندینبود که هژبر نم دهیکس پوش چیه ردار بود. برا عهده رانیا يقاچاق جواهر و طال

دخترم به دربار بفرســتد، فرح از  يبرا هی) را به عنوان هدهیروســ سیدوم (امپراتر نیمتعلق به کاتر يهامحموله یراحت

ــمس د نیچند هفته بعد، ا یقبول آنها امتناع کرد. ول ــته جواهر را بر گردن و لباس ش ــد میدیرش هژبر  م،یو متوجه ش

 » .استدهیباشد، جواهرات را به شمس بخشکرده یکجآنکه به دخترم دهن يبرا

صوص فرح برا يادر نامه ای سال گ يکه از دفتر مخ ست:  نیدر ا د،یردهژبر ار صوص آمده ا س«خ طال با  گاریجعبه 

االمر، مراتب  گذشــت. حســب رانیا يحضــرت شــهبانو ایمبارك عل شــگاهیاز پ یجناب عال یمیزمرد تقد انیتاج برل
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صادره،  ي. ضمناً در اجراگرددیله ابالغ ممعظم یخوشوقت  يپهلو يمربوط به دوره یمیقد گاریس یقوط چوناوامر 

ست ع ستاده ناًیا واقع در کاخ مرمر حفظ  يپهلو يشد که با ذکر نام اهداء کننده در موزهبه وزارت فرهنگ و هنر فر

ـــا ازهار گرید يدر نامه ای» کنند. يو نگهدار ـــبد غالمرض ـــتاد ارتش به هژبر  سیرئ ،يکه از جانب ارتش  یزدانیس

ــته ــدهنوش ــت: آمده ،ش ــ ،یزدانیهژبر  يآقا«اس ــکوه افتیمجلس ض ــته  یمجلل و باش ــبت زادروز خجس که به مناس

 انیگرم و شا ییرایو در آن چند صد نفر مورد پذ دیبودداده بیترت لتونیدر هتل ه رانیولیعهد ا ونیواالحضرت هما

 رساندیاز آنهاست م میهر چه دار یگکه هم يپهلو لهیرا نسبت به سلسله جل یجنابعال دیقرار گرفته عشق شد یتوجه

ــات در خور هرگونه تقدا نیو ا ــاس ــدیم سیو تقد ریحس ــرف  ینظام فهی. لذا وظباش ــتم که مراتب را به ش خود دانس

که  مینما یکتبا ً قدردان یجناب عال شائبهیاحساسات گرم و ب نیکه از ا رمیعرض مبارك شاهانه برسانم و اجازه بگ

 هژبر...» اعالم و  یمراتب سپاس و تشکر خود را به جنابعال لهیوس نیو خوشوقت که بد رمودنداجازه را مرحمت ف نیا

 يو اقتصــاد ینظام ،یاســیســ يهادر صــحنه نفوذيو افراد ذ انیدربار يو پاش برا ختیبا پهن کردن دام احســان و ر

سترش هر چه ب یسع يپهلو میرژ شت. نهیزم نیدر ا تیافزون بهائنفوذ خود و در واقع قوت گرفتن روز شتریدر گ  دا

و  يدامپرور ،یزراع يهاو توسعه شرکت دیکار خر يادیسپهبد ا يچرا وچونیو ب یو علن میمستق تیاو که با حما

ــتن ســرما اریو با در اخت دیگرد زیکشــور ن يکم کم وارد صــحنه بانکدار برد،یم شیرا پ یصــنعت و  میعظ يهیداش

 میرژ ياقتصــاد اســتینمود. هرچند ســاقدام  یصــنعت يکارخانجات و واحدها نیو اضــافه نمودن ا دیبه خر مانندیب

در مقابل هژبر قرار نداشــت  یســد و مانع چیموافق و هماهنگ بود، ه نهیزم نیدر ا انیبهائ شــتریبا نفوذ هر چه ب يپهلو

ــت ــاره انگش ــهولت به چن انیآن را از م يخود در دربار پهلو انیبه حام یکه او با اش ــت  یهدف نیبرندارد. لذا به س دس

  .افتی

ــاه يدیکل يهاافراد مؤثر و مهره تیمورد، اکثر نیدر ا ــاهنش ــحنه ژهیو به و رانیدر ا انیبا نفوذ بهائ ینظام ش  يدر ص

صاد ضا پهلوخود محمد یموافق بودند، حت ياقت سبت به نفوذ بهائ ير س انین سا صراحتاً  تیح شت، بلکه خود او  ندا

ـــاس م یافراد بهائ«گفته بود:  ـــاغل مهم و حس که جز  يادیا میعبدالکر» .کنندیمن توطئه نم هیعل نچو دندیفدر مش

ـــاه بود و محمدرضـــا تمام در  گرفتیو از او مشـــورت م گذاشـــتیم انیدر م يمســـائل را با و یمحارم خاص ش

ــ انیبهائ یابیقدرت ــاس ــا ینقش اس ــت. او وس ــ لیداش از  یمهم يهاو بخش کردیرا فراهم م یجوانان بهائ لیتحص

هژبر توانست صاحب  ،یتیموقع نی. لذا در چنگرفتیآنان قرار م اریدر اخت یبخش خصوص رد ياقتصاد يهاتیفعال

ـــود. یفراوان يدیها و مراکز تولکارخانه ـــر به گله کیهژبر از  لیبه هر حال تبد ش ـــنگس ـــاده در س قطب  کیدار س

داشت. هژبر در  1350ـ  1340 يهاسال یط رانیا ماریب يو نظام بانکدار يدر اوضاع نابسامان اقتصاد شهیر ،ياقتصاد
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شرکت دیخر شعب مختلف بانک مل یمختلف اعتبارات کالن يهاکارخانجات و  سا رانیا یاز   افتیها دربانک ریو 

ها بهره م نمودیم با وجود اجســــتیو از آن نه بهره نی.  که غ يبردارگو بارات  قانونیاز اعت جاز بود،  ریو غ یر م

 يریگیها پاز موارد، بانک کی چیدر ه کنیل. شـدندیبدهکار م یها مبالغ هنگفتر به بانکوابسـته به هژب يهاشـرکت

هم مســـئله را  یمرجع قانون چیو ه ماندیم یباق یمدت طوالن هایبده نیو ا کردندیوصـــول مطالبات نم يبرا يجد

مســئله اســتفاده از  نیهم ونر،یلیدار به مهژبر گله يســازدر مبدل گریاز عوامل مؤثر و مهم د یکیو لذا  کردیدنبال نم

صاد يهارانت سه ياقت ستفاده از ت سوء ا س یبانک التیو  سا یبود. آن چه که از برر ساواك و  سناد  سناد دربار  ریا ا

 یاصول رینابجا و غ يو اعتبارها یقانون ریغ يهااز وام ينامبرده در سوءاستفاده و برخوردار شود،یمنتج م یشاهنشاه

ــت و ا یطوالن دِیَ ــکر ا يو اعمال نفوذ افراد تیمانبوده مگر با ح ریپذامر امکان نیداش ــرلش ــبد  يادیمانند س و ارتش

ـــ ـــهادت  یبانک مل سیو بعد رئ يکل بانک مرکز سیبا بروز مخالفت رئ کنی. لگرانیو د يرینص نفر از  کیو ش

 کندیم یو سع شودیروبرو م يبا مشکل جد يبه نام انهاراز کارکنان خودش  یکیکارمندان بانک به نام سرافراز و 

سرپوش بر رو ،يدربار پهلو نفوذيرجال ذ تیماتا با ح سئله را به نفع خود تمام کند و  شت و پل يم خود  دیاعمال ز

موجب  ،يمداوم خانواده و يریگیهژبر و پ يادیا ياز سو يو متعاقب آن ضرب و شتم و يبگذارد، اما شهادت انهار

 یاثناء مبارزات مردم نی. در همکندیم تیسرا یتو مسئله در محافل مطبوعا شودیدر برابر هژبر م یبروز موج مخالف

صه را به رژ صفوف عظ يپهلو میعر شده ،یمردم انقالب میتنگ نموده و حکومت که در مقابل  بود، عاجز و درمانده 

 یو زندان ریمنفور و بدنام دســتگ يهاچند از چهره یرا به همراه تن یزدانیهژبر  بانهیو عوامفر یشــیاقدام فرما کی یط

با حما می. رژدنمو به خود، او را از ه يهاتیکه  قدرت چیهمه جان به  ـــحنه اقتصـــاد میعظ یو پوچ  مبدل  يدر ص

سعساخته سبت به خود بکاهد، ل ينمود تا قدر یبود،  شم و نفرت مردم را ن  نیا بیفر یمردم آگاه و انقالب کن،یاز خ

  .دیرس يروزیبه پ 1357بهمن  22در  یرا نخوردند و مبارزات مردم شینما
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 رانیا اریدولو سلطان خاو رهوشنگیام

 ژهیاز ارتباط و يبرخوردار لیدلاست که به 50و  40 يهادر دهه يمتنفذ اقتصاد يهااز چهره یکیدولو  رهوشنگیام

شاه، به موقع شخص  س يتجار يهاتیبا دربار و  س ياریب سره نیو از ا دیر سود ب سب کرد. او که تبار  ياریآورد  ک

شاهزاده م رزایماندولو و مادرش دختر کامر يفهیداشت و پدرش از طا يقاجار  دینامی(خاله احمدشاه) بود، خود را 

خود را  يو تجارت انحصــار دیرســ رانیا اریشــرکت خاو اســتیکه با محمدرضــا داشــت، به ر يایکینزد لیدلو به

سطه دختردابه صول برقرار کرد و به هم نیمادرش (مادام دولو) در ا ییوا سلطان خاو لیدل نیمح شهرت  رانیا اریبه 

شاه بود که حتافتی راه  زین اریاو در فروش خاو يهازد و بند يدرباره دایهو يهاگزارش ی. دولو آنقدر مورد عالقه 

کتاب  ســندهینو ،یجانیالر دیکشــور قرار داشــت. جمشــ التیر رأس شــنبرد و تا وقوع انقالب همچنان د ییبه جا

و از  "انیآقا کسیفل"از ارکان شبکه دکتر  »يآجودان کشور«معتقد است  هوشنگ دولو به عنوان  »رپنجیم يدوقلو«

: کندیم فیتوصــ نیاو را چن 1351ســاواك در ســال  کیوگرافیبود. ســند ب رانیمواد مخدر در ا يایگردانندگان ماف

 »بود نیو متهم به دخالت در قاچاق مواد مخدر و هروئ اكیبه تر ادیو بار و مشکوك به داشتن اعت بندیب اش،یع«

ست" شنگ  ریبا ام کیکه از نزد "فردو شنا بودهو ساط ع دولو آ شرت او هم ب شیو ظاهرا از ب صیو نوش و ع  بین

 دیشـــد یاکیاش دعوت کرد. ترند مرتبه مرا به خانهبا من خوب بود و چ یاو مدت«: دیگویم ياســـت، درباره ونبوده

ــا بهتر ــتور محمدرض . هر گرفتیقرار م ارشیدر اخت یو همه مجان دشخو يبه وفور برا رانیا اكیتر نیبود و به دس

س رفتندیبه خانه دولو م یروز مقامات مهم ستیکه م یک سر ریوز ای ریسف ای لیوک خوا شود، اف ستیکه م يب  خوا

طرف را محکوم  ایاز مجازات معاف شود و  خواستیکه پرونده داشت و م يسپهبد شود، فرد ایسرلشگر  ای پیسرت

 کند و امثالهم.

سداهللا شتیدر  زیعلم ن ا شروزانه خود بار يهااددا ستگ انیدولو و جر يهاهیها به حا سو اشيرید  سیسوئ سیپل ياز

  است.حمل موادمخدر اشاره کرده لیدلبه
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  دولو رهوشنگیام
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 انیآقا کسیفل يایماف

دوره  نیا استیهم بر س یاست که دست 50و  40 يهادر دهه رانیارامنه ا يبانفوذ اقتصاد يهااز چهره انیآقا کسیفل

شاه داشت.  یدر مبارزه با استبداد محمدعل یدرخشان يو پدرش سابقه آمدیخواه ممشروطه ياداشت. او از خانواده

ــاندر آقا ــورا يدوره یندگیتهران بود که به نما حدر فت خانپرمیاز مبارزان همراه  انیالکس هم  یمل يپنجم مجلس ش

س سوئدیر شگاه لوزان  سه مقطع ب يدکترا سی. او از دان شم مبه شتریحقوق گرفت و نامش در  موافقت با  خورد؛یچ

دربار و  ریوز مورتاشیدادن به تع رشــوهموضــوبه یدگیدر دادگاه رســ یاصــفهان التجارنیوکالت ام ه،یانقراض قاجار

 يهم مانند پدرش از دانشگاه لوزان دکتر انیآقا کسیفل .باشدیم نفر 53 ياز اعضا یکیکه او  ،یوکالت دکتر بهرام

 مهیشرکت ب استیو در ادامه به ر کردیم تیفعال یو حقوق يعنوان مشاور اقتصادبود، در ابتدا بهحقوق و قضا گرفته

 و. در اسناد ساواك از ادیو سنا هم رس یمل يمجلس شورا یندگیو نما یاسک ونیو فدراس یبازرگان نریاورس شیتیبر

شــکر  دیانحصــار خر 1350تا ســال  انیآقا کسی. فلشــودیم ادی زین رانیمخدر در امواد يایاز ســران ماف یکیعنوان به

 .دادیانجام م يفرانسو يهاشرکت یبرخ قیمعامله را از طر نیرا در دست داشت که ا رانیدرا

 

 

  انیآقا کسیفل  
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  انیآقا کسیآن با فل يمواد مخدر در دربار و رابطه يایماف

. او که دیآیبه حساب م رانیمعاصر ا خیتار یاسیس يهاچهره نیو مرموزتر نیتریفردوست از جنجال نیحس ارتشبد

ــت دوران کودک ــا پهلو یدوس ــتیخود، ر يهاتیفعال انیبود، در پا يمحمدرض ــ اس ــازمان بازرس را در  ياژهیو یس

کرد. فردوست،  دایپ یکاف ییگذشته آشنا میرژ یو نظام ياقتصاد ،یاسیس يهابا مقام لیدل نیداشت و به هم اریاخت

ـــتگ يروزیپس از پ بازگو کرد. ریانقالب دس : در دوران دیگویم نیاو در کتاب خاطراتش چن و خاطرات خود را 

در  نیپا اعدام شدند. اخرده یقاچاقچ ياقاچاق مواد مخدر به راه افتاد و عده هیعل ییپرسروصدا غاتیمحمدرضا، تبل

ـــرف در زم یحال ـــاحات اش ـــدیقاچاق مواد مخدر پخش م نهیبود که بارها و بارها افتض  یو در مطبوعات خارج ش

صالح، طرح م ي. در زمان وزارت بهدارافتییانعکاس م شاه  شخاش در اجهان شت خ به اجرا درآمد و  رانیبارزه با ک

سود ترک ییکایطرح آمر کی نیحال آنکه ا ستان بود که  هیبه  شان (به یکیو افغان شار درآمد سر صوص از منابع  خ

ـــت (چه برا اكی) از فروش ترهیترک ـــارف دارو ياس ـــارف تخد يو چه برا ییمص طرح  نی.) به هر حال، ايریمص

شکل شد ادیرا حل نکرد و اعت یم شت. عالوه دیرواج  شرف، به معرفدا  یرانیا انیقاچاقچ نیترسه تن از بزرگ یبر ا

 :پردازمیم داشتند، ادیدر اشاعه اعت یمواد مخدر که نقش اصل

 یالمللنیب انیقاچاقچ نیتراز مهم یکیمواد مخدر و  یرانیا یقاچاقچ نیتربزرگ انیآقا کسیدکتر فل دیترد بدون

 شناختندیاو را م رانیارامنه ا يو همه رفتیبه شمار م کیارامنه مرد شماره  نیدر ب انیآقا کسیبوده و هست. پدر فل

شد ساب م دایو  ساندر آقابردندیاز او ح ضاکسی(پدر فل انی. الک سب تقا دو بار در منزلش  یکیخودش  ي) را بر ح

 سازیمیطبقه قدخانه سه کیسوم اسفند قرار داشت و  ابانیو در خداشتم. منزل ا یسروان ي. در آن زمان درجهامدهید

 متقســ يهااز مغازه يتعداد کنمیداشــت. تصــور م ربنایمتر ز350متر مســاحت و هر طبقه حدود 700بود که حدود 

 نیاســتفاده بود و در بو اهل ســوء ركیالعاده باهوش و زفرد فوق يمتعلق به او بود. و زیســوم اســفند ن ابانیخ یشــمال

و موردقبول  شدیارامنه جنوب در مجلس شورا م يندهیبود و تا زنده بود نما يدعاو لینداشت. وک بیرق رانیارامنه ا

 شدیارامنه جنوب در مجلس م ندهیبه طور مدام نما -پسر بزرگش  - کسیرد، فلکه او مُ یکامل محمدرضا بود. وقت

سناتور گردبه دستو نکهیتا ا ضا  مالحظات را  یاز پدرش بود و اگر پدر برخ ترركیبرابر ز 100 کسی. فلدیر محمدر

ــر در زندگ کرد،یم تیرعا ــال کلمه  اشیپس ــن» مالحظه«اص ــان بگنجد،  لهیکه در مخ يو هر کار دهیرا نش  انجامانس

 .دادیم
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ــالح وز ــاه ص ــائل ا یبیدر حد عج انیآقا کسیفل"کند:  ینقل م يریدکتر جهانش ــ رانیاز مس ــتیو س و  یالمللنیب اس

شک رفقا را به ضرب  نیها بهترسازمان نیا يباال يهادر رده رایاطالع داشت، ز ایو ماف ي.آیو اف.ب ایس هیخف التیت

 یرده دســت داشــت. او کســ نیدر باالتر کایآمر يســر یاجتماع التیبود و در تشــککالن به دســت آورده يهاپول

ـــناتور آمر کیدالر به  ونیلیم کیو اگر  زدیکه پولش را دور بر ســـتین دالر از وجود او  ونیلیم10 داد،یم ییکایس

برادر  بود،دست اشرف زده ياست. او در قاچاق مواد مخدر رو کایآمر يایماف هیعضو بلندپا کسی. فلبردیاستفاده م

 است. یو جنوب يمرکز ياکیمواد مخدر در آمر عیتوز سهییراتیجزو ه کسیفل ترکوچک

ست. او را در متر و خطرناكجوان یلیخ کسیاز فل او ضا ترت يبرا کسیکه فل ییهایهمانیتر ا در  دادیم بیمحمدر

س خانه نی. اامدهید کسیخانه فل شورو یشمال ابانیدر خو مجلل بود  اریب سر فل يسفارت  شت. هم  نوین کس،یقرار دا

 اشرف نگذاشت. یول رد،یطالق بگ خواستیم یدختر اسد بهادر بود که زمان

دوستان محمدرضا بود و در اکثر ساعات فراغت او حضور داشت و به اتفاق محمدرضا  نیترکیاز نزد یکی کسیفل

ـــ گریو چند تن د ـــور  دیو مج دی(جمش ـــب تا  ییحیاعلم، پروفس ـــب به ورق باز مهیو دو ن کیعدل) هر ش  يش

قد و طاس و و پرحافظه بود. کوتاه اهوشالعاده بفوق ي. فردشـــدیهم دنبال م لیتعط يبرنامه روزها نی. اپرداختندیم

 نی. اخوردیتکان نم يخبر چیو ه زیچ چیالعاده به خود مسلط بود و از هداشت. فوق یجسم یدگیورز یبه حد کاف

وآمد داشــت و اکثر کاباره رفت يهابود و تنها با زن يبود. مرد هرزه و شــوهر بد زیانگتســلط بر اعصــاب او اعجاب

اداره  رانیرا در ا يگانگســـتر یســـازمان مخف نیترها تابع محض او بودند. او بزرگن کابارهیصـــاحبان و مســـتخدم

 .گرفتیحق و حساب م رهیتهران و آبادان و خرمشهر و غ يهاو از کاباره کردیم

ستفاده چسوء نیتربزرگ انیآقا دکتر شمار م یا سرودیقرن به  شت و کمتر از  اری. او با ارقام ب سر و کار دا شت  در

ــپهبد آمر کیجالب نبود. در زمان جنگ با  شیتومان برا ونیلیم10 ــت ییکایس در  کایارتش آمر یکیکه فرمانده لجس

ــت رانیا ــپهبد با همدس ــافه م ییکایآمرچند گروهبان  یبود، کنار آمد و آن س معامله  انیبا آقا آمدیهرچه در انبار اض

ـــتده ق،یطر نی. به اکردیم ـــدها هزار بطر ل،یاتومب کیها هزار الس ـــکیو يص کمپوت و مواد  یقوط هاونیلیو م یس

 اززد. در زمان جنگ،  بیتومان به ج اردهایلیم انیالعاده برد و هم آقامعامله شــد. هم آن ســپهبد اســتفاده فوق ییغذا

. در اکثر معامالت کالن دوران محمدرضا، با پوشش دیدزدتومان قند و شکر را  ونیلیها مشکر هم نگذشت و ده ریخ

را بدنام کرد،  یجرا او به تقلب کشاند و شاپورِ سی. مساله معامله شکر با انگلبردیهنگفت م يو سودها شدیوارد م
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ــو نیاو ا رایز قول در مالقات با من در دفتر گفت و نقل کسیرا خود فل نیبود. اداده بیترت هايمعامله را قبال با فرانس

 ".ستین

 

 

  يبهدار ریدکتر جهانشاه صالح وز
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 بودند رانیمواد مخدر ا يایکه ماف یسیدولو، او ان،یآقا کسیمثلث فل

 دالر در خارج ثروت ونیلیبدون شک صدها م انیآقا کسیفل«است: ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود نوشته

صل شهیدارد. او هم شت. بدون ترد یگارد محافظ مف ضا  یمخف يدر کارها زیاو هم اکنون ن د،یدا شرف و فرح و ر ا

سا ضا) دخالت دارد، البته او  سر محمدر ضا ر داندینم قیرا ال انیرانیا ری(پ  سییکه با آنها کار کند. در زمان محمدر

هم  نیبه هر حال ا یاو کم بود، ول يپول برا نی. ازدیم بیرا به ج ونیفدراســ يهابود و تمام پول یاســک ونیفدراســ

س یپول کی ستیبود؛  ستیس یاو معلوم نبود و در واقع در پ ا و امثالهم  یثابت ،یدوره اطالعات دنیپول بود. بدون د ا

شتیم بیرا در ج شروب ک،یدرجه  از. در کار خود نابغه بود. قماربگذا سالمتم  از،یزنباره در حد ن ،یخور در حد 

شده و حساب سکیر یبود، ول سکیام. اهل رکم نوشته سمیاو هر چه بنو ياحساس و عاطفه، درباره نیترفاقد کم

هم  یدر مقابل او بازنده بود و به آســان شــهیتفاوت که اشــرف هم نیبا ا آمد؛یمطمئن. از هر نظر با اشــرف جور درم

 .باختمی

سخن بگو ریاز ام دیبا انیاز آقا پس شنگ دولو  شت. دولو از خانواده »رانیا اریسلطان خاو«که به  م،یهو  شهرت دا

ضا راه  دایکه پ يمرد از روز نیقاجار بود. ا صله به اتاق خواب محمدر و  یرانیا يبایز يدخترها رایز افت،یشد بالفا

(مقابل پمپ  عیوس یول یمیبود. دولو باغ بزرگ و خانه قد یافک نیو هم اوردیب توانستیو م شناختیرا م يفرانسو

هر  اش دعوت کرد.مرتبه مرا به خانه با من خوب بود و چند ی) داشــت. او مدتشیتجر کینزد ران،یجاده شــم نیبنز

در اتاق خواب محمدرضــا به اطالعش  مایها را مســتقاو تمام درخواســت رفتند،یبه خانه دولو م یروز مقامات مهم

ساندیم صو ر ستثنا همه ت سادت  يادی. اآوردندیهمه به خانه دولو رو م. لذا شدیم بیو بدون ا با او خوب بود و ح

. کار دولو دانستیخود نم بیاو را رق يادیو ا رفتندیمحمدرضا م بها هر دو با هم به اتاق خواچون صبح کرد،ینم

سائل اطالعات يگرید زیچ س یبود و به م سو شت. هم يکار یو جا  بایدختر ز 4-3 همانانیم ياش برادر خانه شهیندا

دولو. پس، همه  زهالبته با اجا بردند،یاز آنها را با خود م یکی رفتندیم یوقت یو برخ بردندیحظ بصر م یبازبود. برخ

ـــاعت تر 4-3اش فراهم بود. در همان اتاق با همراهان جذب مقامات مهم در خانه يبرا باتیترت ـــیم اكیس و  دیکش

در باغ همجوار منزلش  د،یاوضاع را مطلوب د یوقت جی. به تدرکردندیاستشمام مدود آن را  دندیکشیکه نم یکسان

دکوراتور  کیبود و تمام وســائل خانه از فرانســه وارد شــد و  يوکاخ با عظمت ســاخت که مهندس آن فرانســ کی

سو سلما حاال هم در پار یمجلل یزندگ سیکرد. او قبال در پار نیخانه او را تزئ يفران ست، ز سیداشت و م شهر  رایا

ست ندارد. او بدون ترد يگرید شرف و دخترش (آزاده) رفت  دیرا دو ستاش پاتوق آنها آمد دارد و خانهوبا ا . و ا
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شبد غالمعل دیباالخره با سر کم یسیشود. اومثلث نام برده نیدر ا یسیاو یاز ارت  زین انیبود و تا پا يسواداز آغاز اف

سط  یمعلومات نظام شت و مطلقا اهل مطالعه نبود. حتکمتر از متو شکده يدر دوره یدا سر يدان از  کی چیدر ه ياف

او توانســت با زدوبند و  یســال دانشــکده انباردار گروهان بود. ول وو در طول د کردیشــرکت نم ناتیدروس و تمر

 يادعا ياز همان زمان دانشــکده افســر یســیکند و به مشــاغل مهم برســد. او یکردن خود به محمدرضــا ترق کینزد

ـــت، ول انتید ـــتن بار خود کوتاه يبرا يکار چینبود و از ه نیوجه چن چیبه ه یداش که فرمانده  ینکرد. زمان یبس

 التیو زنش در کرمان تشــک داشــتیبرم هیوارده از افغانســتان و ترک يهااكیبود، ســهم خود را از تر ياندارمرژ

ـــازمانده ـــت. او تردر خ اكیفرم تر یس ـــوفه را ن يهااكیانه داش ها . گاه روزنامهفروختیو م کردیبلند م زیمکش

مکشوفه  يهااكیتر نیا دی. قاعدتا بااستکشف شده اكیتن تر کینفتکش  کی يرسازیکه مثال در ز نوشتندیم

ستر سازمان خاص در دادگ از  یکه مخلوط ياماده شیو به جا کردیآن را عوض م یسیاو یول شد،یم لیتحو يبه 

شت. با اكیتر يبووکه رنگ دادیم لیتحو بود اهیچند گ ستر يهااكیکه تر میبگو دیدا  اكیتر يموجود در دادگ

ــوم آن از هم ــت. او الیر کیآن  يلویک کیمخلوط بود که  نینبود و دو س ــیهم ارزش نداش  یط قیطر نیاز ا یس

 »و همه را دالر کرد و به خارج برد. دیتومان دزد اردیلیم5بود حداقل  يکه در ژاندارمر یچند سال

 

  یسیاو یارتشبد غالمعل  
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 که اموالشان مصادره شد ينفر 335

ـــنبه  روزنامه ـــوراي انقالب، قانون ملی کردن  1358خرداد 27اطالعات در روز یکش و تنها چند روز پس از آنکه ش

ستی از  سط دولت را ابالغ کرد، فهر شخیص داده 335بانکها تو سانی را که ت شته همکاري نفر از ک بودند با رژیم گذ

نفر از مقامات  335شته اطالعات، حسابهاي بانکی است. به نواند، اعالم کرد که اموال آنها مصادره شدهنزدیکی داشته

نفر از مقامات، روزنامه نگاران، وکالي دادگســتري، نمایندگان ســابق مجلس 335رژیم ســابق مســدود شــد. اســامی 

ها شوراي ملی و سنا و وابستگان رژیم  پهلوي که حسابهاي جاري، سپرده ثابت، پس انداز و دیگر حسابها و موجودي

اســت، اعالم شــد: این لیســت شــامل بهادار و اوراق امانات آنها مســدود و نقل و انتقال آنها ممنوع شــده اوراق زاعم ا

 به آنان اســامی صــورت و اندگرفته قرار – اموال مصــادره –کســانی اســت که در مرحله اول برنامه انقالبی دولت 

 است: زیر شرح به شده اعالم اسامی. استشده ابالغ کشور سراسر بانکهاي

ــته  ،اهللا آزمودهجیهو - 1 ــس ــگر بازنش ــرلش ــتانه - 3وزیر، ،منوچهر آزمون - 2س ــغل آزاد ،ايمهدي آس هومر  - 4 ش

بانو آقایان  - 7سردفتر اسناد رسمی شغل آزاد ،هادي عبدال - 6 فرهنگی ،کریم آصف - 5ا هکارمند موزه ،آشوریان

 - 10 دادگستري لیوک ،محمدعلی آموزگار - 9 شغل آزاد کشاورزي ،آلتی باي قوشانجعفر  - 8 مشاغل آزاد ،عما

 فرهنگی ،بانو نیره ابتهاج سمیعی - 11 و سردبیر سابق مجله اطالعات زنانشغل وکیل سابق مجلس  ،پري بانو اباصلتی

شاورزي ،حی فهلیانیضیاء ابط - 12 شمس - 13 کارمند وزارت ک ارت کارمند وز ،الدین ابولمهدي لنگروديدکتر 

 ،پورغالمرضا اخالق - 16د نخست وزیري کارمن ،عباس اخباري - 15 وکیل دادگستري ،محسن اجاق - 14 بهداري

 - 19استاد تمام وقت دانشگاه  ،بی اناريپرویز اربا - 18 شغل آزاد ،دیب مجلسیمحمدعلی ا - 17 دادگستريقاضی

 ،سین اسحاقی نژادمحمدح - 21 تکارگر شرکت نف ،محمد اسحقی کاهکشی - 20 وزارت کار ،حجت اهللا اردالن

کارمند  ،محمد اســـدي - 23 هاي اجتماعییمه) عضـــویت در انجمن(خز ،طلعت اســـدي -22 بازبین شـــرکت نفت

سفندیاريمل - 24 ارت بهداريوز صور ا ستري ،ک من ضی دادگ سکندري - 25 قا سین ا ستري ،ح ضی دادگ  - 26 قا

سکویی شرفیمو - 27روزنامه نگار  ،کاظم ا شور، سی ا سین اعتمادي - 28 کارمند وزارت ک کارمند  ،دکتر محمدح

 ،جواد افتخاري - 31 فرهنگی، محمدصــادق افتخار - 30 کشــاورز ،غالمرضــا اعظمی باوندپور - 29 وزارت بهداري

ستري ضی دادگ شار - 32 قا شاه اف شار - 33 شغل دولتی ندارد ،جهان شار بانو مهین ا - 34 شغل آزاد ،سیف اهللا اف ف

 - 37 کارمند وزارت دارایی ،مصطفی الموتی - 36 کارمند وزارت ،خلیل الداغی - 35 (سهمی) شغل آزاد ،جعفري

شایري سن – 38 شغل آزاد ،علی امیر ع  وزارت کارمند ،اهري الدین سیف - 39 فرش شرکت کارمند ،اوحدي ح
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ــداله - 40 دارایی ــگر ،ایلخانی اس ــرلش ــته س ــس  کارمند ،بارکزهی بهمن - 42 فرهنگی ، بابان لقا فرخ بانو - 41 بازنش

 ،دکتر حیدرقلی برومند - 45 فرهنگی ،ناصــر الدین باقري - 44 شــغل آزاد ،محمدعلی باقرزاده - 43 کشــور وزارت

سیج محمدعلی – 48 فرهنگی ،زادهبزرگ الدین نظام – 47 شغل آزاد ،بانو ملک تاج برومند - 46 وزارت بهداري  ب

ــو ،یزدي بقایی محمد دکتر – 49 بهداري وزارت ،خلخالی ــت عض ــتاد  ،علی محمد بنکدارپور – 50 وزیري نخس اس

وکیل  ،حبیب بهار - 53 سرهنگ بازنشسته ،دکتر اکبر بهادري - 52 وکیل دادگستري ،احمد بنی احمد - 51 دانشگاه

ـــتري ـــاورزي ،منوچهر بهارلو - 54 دادگس  ،ابراهیم بهره مند - 56 انبازرگ ،عنایت بهبهانی - 55 کارمند وزارت کش

 ابراهیم – 60 فرهنگی ،محمد پارسا - 59 افسر بازنشسته ،حسینعلی بیات - 58 فرهنگی، علی بهنیا - 57تکنسین برق 

 پور رحیم - 63دادگستري قاضی ،پزشکی منوچهر – 62 دادگستري وکیل ،پزشکپور محسن - 61 آزاد شغل ،پردلی

 – 66 يگســترداد وزارت شــاغل ،پیرزاده جعفرقلی – 65 دادگســتري قاضــی، پیر اهللا ولی - 64 آزاد شــغل ،بردباري

 - 70 تربتی هادي - 69 آزاد شــغل ،تدین عیســی - 68 بهداري وزارت ،تجدد حســین - 67 فرهنگی ،پیشــوایی هرمز

 ،منظري زاده محمدتقی - 72 مرکزي بانک کارمند ،الریجانی تقوي سیدجالل - 71 بازنشسته افسر ،تژده عبدالحسین

 ، شغلعبداهللا توکلی - 75 آزاد ، شغلعلی اکبر توتونچیان - 74 معادن و صنایع ،افشار توتونچی یداهللا - 73 فرهنگی

ض ، فتاح توالیی زاد - 76 آزاد ستريقا شهرداري ،ساالر جاف - 77 ی دادگ شگر  ،عباس جباري - 78 کارمند  سرل

سته ژاندارمري ش  وزارت بازرگانی ،محمدکاظم جزایري - 80 د وزارت داراییکارمن ،سیدمحمد جزایري - 79 بازن

ـــتري ،مجتبی جعفري - 81 ـــی دادگس ـــغل آزاد ،مظفر جندقی - 83فرهنگی ،احمد جاللیان - 82قاض جعفر  - 84 ش

 بانو – 87 آزاد کشاورزي ،محمودیان محمود - 86 آزاد شغل فجواد سعید – 85 مدیرعامل شیر و خورشید ،جواد

 - 90 فرهنگی فالجورچ رضــی – 89 بازنشــســته ســرهنگ ،جهانشــاهی نوازاهللا – 88 دار خانه ،جهانبانی منیر قدس

ــید ابراهیم چهرازی ــگاه تهران فدکتر س ــتاد دانش ــا - 92 کارگر ،حاتمی اهللا فتح – 91 اس  - 93 فرهنگی ،حجتی رض

 و شــیر خزیمه ،امیرعلم – 95 ملی شــوراي مجلس بازنشــســته کارمند ،حیدري جعفر - 94 فرهنگی ،حریري اشــرف

شید سین – 96 سرخ خور سروي محمدح سته ارتشب سرهنگ ،دارایی خ ش سین خطیبی - 97 ازن شگاه  ،ح ستاد دان ا

شیرازي - 98 تهران سن خلیل زاده  سرخ ،ابراهیم خلیل حیدرزاده امین - 99 آزادشغل  ،ح شید  شیر و خور  کارمند 

تجارت  ،احمد دانشمند - 102 وکیل دادگستري ،حبیب دادفر - 101 قاضی دادگستري ،علی احمد خورشید - 100

ـــی - 103 آزاد ـــین دانش ـــیان) - 104 فرهنگی ،غالمحس ـــی  - 105 کارمند تلویزیون ملی ،ویدا داودي (گروس موس

ند وزارت آب و برق  ،درودي ـــین دلخوش فومنی - 106کارم مدحس مد دولتی - 107فرهنگی  ،مح  ، فرهنگیاح

عبد العزیز  - 111 ريذوالفقا رضا - 110 ندارد دولتی شغل ،نژاد دهقان محمد - 109 فرهنگی ،اندهق منوچهر -108
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 رییسی صدراهللا- 114 بهداري وزارت ،رییسی اهللا لطف دکتر - 113 ، آزادهالکو رامبد - 112کشاورز آزاد  ،راشدي

شاورز، اردکانی سته ،رحمانی کاظم دکتر - 115 آزاد ک ش صطفی - 116 ارتش بازن  - 117 آزاد ،خویی زاد رحیم م

 محمد - 119 پزشکی دانشکده استاد ،رشیدیاسمی هوشنگ دکتر – 118 کشور وزارت ،الریجانی رحیمی اسمعیل

  ،رفعتی عبدالصمد دکتر - 121 دادگستري قاضی ،سرایی صومعه نژاد رضوي میرابوطالب - 120 ادآز شغل ،رضوانی

ستاد شگاه ا شکی دان ستم - 122 پز شاورز ،رفعتی ر سین - 123 آزاد ک ضی عبداهللا - 124 رهبر محمدح  معدوم ،ریا

 حاج زرگرزاده حســنعلی - 127 اجتماعی آزاد شــغل ،زاهدي بانوهما - 126 بازنشــســته افســر ،ریگی خداداد - 125

سمعیل محمد - 128 سرخ خورشید و شیر کارمند،باغلو صالنی ساري ا شاورزي ،ا ، ساگینیان سواك - 129 آزاد ک

 کشاورزي آزاد، امیر امان اهللا سترگ دره شوري - 131 استاد دانشگاه ،دکتر محمد ستاري - 130 دادگستري وکیل

ست ،زاده سرهنگ منوچهر - 133 بهداري وزارت ،ستوده نوراهللا سید دکتر – 132 ضا - 134 تلگراف و پ  محمدر

- 137 راه وزارت ،سعید جواد دکتر -136 کشاورزي آزاد ،نیا قدس سعادت فریدون - 135 شغل آزاد ،فرد سعادت

سعیدي سعیدي - 138 کریم بخش  شور ،محمد باقر  سلیلی- 139 وزارت ک سینعلی  - 140 فرهنگی ،پرویندخت  ح

سوادکوهی - 141فرهنگی  ،سلیمانی سلیمانی  سلیمی - 142 وزارت راه وترابري ،فتح اهللا  شگاه  ،منوچهر  ستاد دان ا

 ،سیفی امیرعلی - 145 فرهنگی ،رحمان قلی سیدي - 144 دادگستري وکیل ،ین سیدکاللمیرمحمدحس - 143شاغل 

شنگ - 146 آزاد شغل  ،شریعت محمدتقی - 148 لولوي شادمان سیدباقر - 147 دارایی وزارت کارمند ،شادلو هو

 ،شــهابی نورعلی - 151 نفت شــرکت ،شــریفی محمود – 150 عمران بانک ،شــریفی محمدتقی - 149 عمران بانک

 شیخ عبداللطیف -154 فرهنگی ،شهرستانی محمد - 153 آزاد کشاورزي ،شهباز شهبازي - 152 کشاورزي وزارت

سالمی شاورزي، اال سالمی شیخ محمد - 155 آزاد ک ضی ،اال ستري قا سالمی شیخ محمدرحیم - 156 دادگ  ،بانه اال

 -159 غله اداره ،سیدعلی صائب - 158 دانشگاه دانشیار ،شیروانی داریوش دکتر - 157 سرخ خورشید و شیر کارمند

 احمد - 162 دادگستري قاضی ،صادقی نوذر - 161 نگیفره ،صادقی منصور -160 جنگلبانی سازمان ،صائبی حسن

سن - 163 نیرو وزارت ،یزدي صبوري سن - 164 بازرگان ،صحرایی ح  صدیق علی دکتر - 165 فرهنگی ،صدر ح

سفندیاري صدیق زادهسیدعبد - 166 بهداري وزارت ،ا شاورزي، اهللا  صادق - 167 آزاد ک  - 168 پورصفري محمد

ستاد ،ضیایی محمود دکتر - 170 ضرابی ژاله - 169 صنیع دخت مهین شگاه ا شهد دان  شغل ،طباطبایی علی - 171 م

ـــین دکتر - 172 آزاد یب حس هداري وزارت ،طب بد - 173 ب باس ع ـــطفی - 174 فرهنگی ،طرفی الع یا مص نی طغ

ــهامی واکس ،پرویز ظفري - 175کارگر آزاد  ،آباديدولت ــرکت س ــازي ش فرهنگی  ،کمال الدین عابدي - 176س

ـــن عاملی  - 179 جتبی عالمی وزارت تعاونم - 178  وزارت بهداري ،دکتر جعفر عادلی رانکوهی - 177 ابوالحس
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 شرکت کارمند ،موسی عباس عطایی - 181دانشیار دانشکده پزشکی  ،دکتر محمدرضا عاملی تهرانی - 180 فرهنگی

 هفبانو ایران قدس – 184 آزاد شغل ،عدل غالمرضا – 183 دخانیات کارگر ،میرزایی عباس محمدحسین -182 نفت

ــی ، عطارد ایرج -185 داري خانه ،عدیلی ــتري قاض ــین محمد -186 دادگس ــنفري حس ــور وزارت ،غض  – 187 کش

 -189ســازمان بیمه هاي اجتماعی  ،دکتر محمد فرزان امیري -188 وکیل دادگســتري ،نیلرســتا غضــنفري غالمرضــا

 – 192 آزاد ،بیگوند فرهنگ پرویز – 191 دانشگاه دانشیار ،فروزین طهمورث دکتر -190 آزاد ،محمد صادق فرمان

 اهللا عنایت – 194 ده پزشکیدانشک استادیار ،آبادي فیروز اکبر علی سید دکتر – 193 ارتش افسر ،مقدم فالح داوود

 ،زاده قاســم جعفر – 196 کشــور اســتخدامی و اداري امور ســازمان ،قادري ایرج – 195 دادگســتري قاضــی ،قائمی

سمی غالمعلی – 197 بازرگان شکده ،قا شاورزي دان ضی اهللا نعمت – 198 ک  ،قدمی نوراهللا – 199 اوقاف سازمان ،قا

 آزاد شغل ،شجاعی قراگزلو عبداهللا – 202 آزاد شغل ،قراچورلو خانلر – 201 ادآز شغل ،قرائی حسن - 200 کارگر

سین – 203 سب قربانی ح سلم سید – 204 آزاد شغل ،ن شی م  – 206 آزاد شغل ،قوامی عزیزاهللا – 205 تجارت ،قری

ضل سمی اهللا ف ستري وزارت ،کا سین – 207 دادگ شفی محمدح  ،کریم کاظمی سید – 208 ملی بانک کارمند ،کا

ـــادق –209 فرهنگی ـــا - 210 نگار روزنامه فکاظمی محمدص ـــاورزي ،کبیري محمدرض  ابراهیم - 211 آزاد کش

سرایی ستا امور و تعاون وزارت فک شنده بانو -212 رو  بازرگان ،زاده کمیلی احمد -213 دار خانه ،آزاد کمالی درخ

 صــدري -216 پرورش و آموزش وزارت ،قلی کیان مرتضــی دکتر - 215 دادگســتري وکالت ،کهن یوســف -214

ــغل ،لیقوانی فیروز -217 پرورش و آموزش وزارت ،کیوان ــمیع لیوانی -218  آزاد ش ابراهیم  -219 فرهنگی ،عبدالس

ــتري کارمند ،ماحوزي ــین -221 خارجه وزارت کارمند ،مافی اهللا فتح -220 دادگس ــاغل فرهنگی ،مانی عبدالحس  ش

سن -222 صر مجتبایی -223شغل آزاد  ،متولی ح شاورزي ،مجتهدي صمد -224 آزاد شغل ،نا دکتر  -225 آزاد ک

 -228 کوشکی محمد غالمعلی -227 زادآ کشاورزي ،عشایري خانلو محمد اسداهللا -226 آهنراه ،حسنعلی محققی

صمت شایی ع ضی سید - 229 فرهنگی ،م شیر مرت ستري وکیل ،م صغر مطهري – 230 دادگ وزارت اطالعات  ،علی ا

ضدي - 231 صرت اهللا معززي - 232شغل آزاد  ،علی اکبر معت  آزاد شغل ،یحیی معینی چاغروند -233شغل آزاد  ،ن

 ،منتظري نصــراهللا - 236  آزاد شــغل ،ملکشــاهی حســن -235 آزاد کشــاورزي ،قراگزلو معینی حســین محمد – 234

 239 وکیل دادگستري ،جعفر منصوریان - 238 گاه تهراناستاد دانش ،حسین منصور دکتر محمد - 237 علوم وزارت

 ،مهر جمهر بوذر دکتر -241 فرهنگی ،میر اسداهللا موسوي ماکویی -240وکیل دادگستري  ،محمد حسین موسوي -

گاه ـــ ـــی ،مهرزاد ایرج -242 تهران دانش ـــتري قاض ـــین -243 دادگس ند ،میرزالو حس ی -244 ارتش کارم ـــ ب مص

ــیمیرعرب ــاورزي آزاد ،رض ــاري -245 کش ــاورزي آزاد  ،محمد میرالش   آزادتدریس  ،متعالیه نائینی طبا - 246کش
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وزارت بهداري  ،عزت اهللا نصیري -249 دارانهخ ،فاطمه خجیمی نائینی -248 وزارت کشور ،هوشنگ ناظمی - 247

وزارت  ،اســـمعیل نواب صـــفا - 252 وکیل دادگســـتري ،علی نظمی -251کارگر  ،عباســـعلی نصـــیري زاده -250

ــر نوربخش دماوندينا - 253 اطالعات ــ ،ص ــی دادگس ــغل آزاد  ،محمد نوري -254تري قاض  ،مجتبی نوري -255ش

 ،لطیفه وحیدي -258وزارت کشور  ،قدرت اهللا واحدي -257 افسر بازنشسته ،ريعلی پاشانور اسفندیا -256 فرهنگی

ـــاغل  ـــن وزیري - 259فرهنگی ش ـــور ،حس ـــمگیکیو - 260 وزارت کش  -261 کارمند هواپیمایی ملی ،رمرث وش

ــا وکیل گیالنیمحمدر ــ ،ض ــمی -262غل دولتی ندارد ش ــمی میاندوآب -263 فرهنگی ،فریده هاش ــا هاش  ،غالمرض

ــن هرزند -264 یفرهنگ ــینیمن - 265 يحس ــور یاس ــغل آزاد  ،ص ــور  -267 فرهنگی ،منوچهر یزدي -266ش پورفس

سعود ی شهد ،غماییم شکی م شکده پز ستاد دان سکایگانهعل -268 ا شاورزي آزاد  ،ی او شتکی  -269ک سعید محمد د

 -275اشـــرف احمدي  - 274اردالن  اهللامان -273 جواد آشـــتیانی -272عباس آرام  -271جالل پارشـــا الق  -270

باقر بوشهري  - 279احمد بهادري  -278حسن اکبر  - 277پروفسور جمشید اعلم  -276سرتیپ حسینعلی اسفندیاري 

سول پرویزي  -282سپهبد عزیزاهللا پالیزبان  -281اکبر بینا  دکتر علی -280 صطفی  -284عمادالدین تربتی  -283ر م

 -289سیدمحمود جلیلی  - 288علی اکبر جلیلوند  -287سیدمحمدرضا جالل نائینی  -286جعفري رضا  -285 مجدد

صور جهانبانی  -290شوکت ملک جهانبانی  شگر من سن حجازي  - 291سرل سین خزیمه علم -292دکتر مح  امیرح

دریابد فرج اهللا  -296 ســرلشــگر غالمحســین دیلمی رزمخواه -295 حســین دها - 294 ســندهینو، علی دشــتی -293

سایی  ضایی  -298محمد ذوالفقاري  -297ر سن رییس  -299علی ر سجادي  -300مح الدین جالل -301سیدمحمد 

شریف امامی  -302شادمان  صادق  -303جعفر  صالح  دکتر -304علی  شاه  صدیق  -305جهان سی   -306دکتر عی

صفاري شبد عزت اهللا -307 سرتیپ محمدعلی  ضیایی  -308ضرغامی  ارت محمدعلی  -310یحیی عدل  -309طاهر 

ـــن فروغی   -311عالمه وحیدي  ـــابوري  -313کاظم کورس  -312محس ـــل  -314جمال گنجی نیش وجیه اهللا فاض

سم الجوردي - 315سرجویی  شددکتر مح -316 قا سن مر سابق مجلس منحلهوزیر ب ،مدح  -317 هداري و نماینده 

صاحب روزنامه  ،ی مصباح زادهمصطف - 319 وکیل مصاحب ،بانوشمس الملوك -318سناتور  ،محمدعلی مسعودي

شگر ایرج مطبوعی -320کیهان  صراهللا مقتدر مژدهی  - 321 سرل سو -322ن سداهللا مو سین  -323 يسید ا محمدح

سوي  پرویز  -327 هريسید عمادالدین میرمط -326 محمدعلی مهدوي -325حبیب اهللا مجید مولوي دکتر  -324مو

ـــنده ،ناتل خانلري ـــیري عن -328 نویس محمدابراهیم  - 331 نوات عبدالباقی -330 مهدي نمازي -329ایت اهللا نص

ضا نیک -332 نیکپور شهردا فغالمر شارپرویز یار - 334یم ورهرام سپهبد کر -333 معدوم ر،پی  عزت اهللا  -335 اف

  یزدان پناه.
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 فرمان امام ییستاد اجرا

سازمان حکومت ییاجرا ستاد شبه دولت یفرمان امام،  ست که تحت کنترل رهبر جمهور یرانیا یو  سالم يا  تیفعال یا

و امالك مصادره  نیستاد از هزاران زم نیشد. ا سیتأس ینیاهللا خمبه فرمان روح 1368در سال  یی. ستاد اجراکندیم

تصرف «خود را بر اساس  يسازمان بنا نیداد که انشان ترزیرو قاتیشد. تحق جادیا 1357 یانقالب اسالم یشده در پ

 يهاتیاقل ياموال اعضا نیاست، همچنبنا کرده »يعاد انیرانیو امالك متعلق به ا نیهزاران زم يافتهیمنظم و سازمان

ــور را ن میمق انیرانیبازرگانان و ا ،یمذهب ــت. گاهکرده فیتوق زیخارج از کش ــود که یاوقات به دروغ ادعا م یاس ش

و  یدتیو عق یاسیس انیزندان يهایینهاد امروزه همچنان به مصادره دارا نیاست. اشده ياموال مصادره شده رهاساز

ـــال  ترزیرو ي. خبرگزارکندیم تیفعال زین هاییدارا نیا تیریمد ينهیدر زم نیهمچن پردازد،یگران ماختالس در س

  دالر اعالم کرد. اردیلیم 95را بالغ بر  ییستاد اجرا يهاییدارا 2013
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خود دســتور داد که از اموال مصــادره شــده  ارانیدر ابتدا به ســه تن از دســت یاســالم يرهبر جمهور ،ینیروح اهللا خم

صل ياسازمان در دوران خامنه نیحال ا نیکنند. با ا عیتوز هیریآنها را در امور خ نیمراقبت کنند و همچن  یبه مرکز ا

 باًیشرکت هستند که تقر 37امالك و  يادیز ریآن شامل مقاد يهاییاست. داراشده لیتبد رانیدر ا يقدرت اقتصاد

 يهاکه حســاب ی. در حالدهندینفت و مخابرات را پوشــش م ،یاز جمله امور مال ران،یصــنعت ا يهابخش يهمه

 يتوسط خبرگزار 2013محرمانه است، برآورد  زین رانیا یاسالم يمجلس شورا يبرا ی) آن حتییشو(مربوط به پول

تاد را  يهاییارزش کل دارا ترزیرو ـــ ـــامل حدود  اردیلیم 95س دالر  اردیلیم 43دالر امالك و  اردیلیم 52دالر (ش

سال ) اعالم کردهیشرکت يهاییدارا ست. در   یسازمان و برخ نیا کایمتحده آمر االتیا يدارخزانه، وزارت 2013ا

سته را تحر يهاشرکت يهاییاز دارا شرکت یمیشبکه عظ«عنوان  هستاد ب نیکرد و از ا میواب صل يهااز  که به  یا

ـــو یرا مخف هاییدارا رانیا يرهبر ياخامنه یاز عل یندگینما ـــبه نیکرد. ا ادی کندیم ییو پولش ـــازمان ش  یدولتس

را برعهده  باشندیم هیفق یول اریدر اخت ن،یقوان گریو د یقانون اساس 49که طبق اصل  یاموال تیریمد فهیاکنون وظهم

صل رددا صاد هیریامور خ یو در دو حوزه ا شرکتدینمایم تیفعال يو بخش اقت ستاد اجرا يها.  سته به  فرمان  ییواب

ــنعت نفت، مخابرات و دامپرور ،يو بانکدار یخدمات مال يچون ارائه ییهانهیامام در زم ــتغالت، ص  يامالك و مس

  .پردازدیمرا  يدفتر رهبر يهانهیاز هز یستاد بخش نی. اباشندیفعال م

 اهللابیبه حب یبا حکم ،ینیاهللا خمروح دیماه قبل از درگذشــت ســ کی، حدود 1368ســال  بهشــتیدر شــشــم ارد

المالک بالصاحب، وجوه و اموال مجهول يگرفتن همه اریدر اخت يبرا یو حسن صانع یکروب يمهد ،يعسگراوالد

ــل  يو خروج از ذمه و اجرا سیکه بابت تخم یارث بالوارث و اموال ــ ونقان49اص ــاس  اریدر اخت ن،یقوان گریو د یاس

 ير جمهوررهب نیبردگان از طرف نخســـتفرمان امام آغاز به کار کرد. نام ییاســـت، ســـتاد اجراقرار گرفته هیفق یول

 ایها اقدام کرده آن يو اداره يابعاد فروش، نگهدار یدر تمام دانندیداشـــتند تا هرگونه صـــالح م اریاخت ،یاســـالم

 يحکم موظف شــد همه نیا یســتاد ط نیواگذارند. ا ییو دارا يرا به وزارت امور اقتصــاد اراتیتاخ نیاز ا یقســمت

صل را در موارد مقرره يدرآمدها سکن، کم ادیپانزده خرداد، بن ادیبن د،یشه ادیبن ه،یشرع يحا سازمان  يتهیم امداد، 

دست مصرف کند. پس از درگذشت  نیا از يو موارد یجانبازان انقالب اسالم ادیو بن ییرجا دیطرح شه ،یستیبهز

شد و سپس واگذار  يعتمداریبه محمد شر ياخامنه یعل دیتوسط س 1373ستاد در سال  استیر ،ینیاهللا خمروح دیس

ــال  ــال  گاهیجا نیدر ا یروانیمحمدجواد ا 1376در س ــتیر 1386قرار گرفت. محمد مخبر از س ــتاد اجرا اس را  ییس

  شد.داده لیستاد تحو نیمصادره شده پس از انقالب به ا يهاییاز اموال و دارا یبرخ س،یبرعهده دارد. پس از تأس
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 ریتدب يگروه توسعه اقتصاد

گروه توسعه  يرمجموعهی. زباشدیم یفرمان امام  در قالب بخش خصوص ییستاد اجرا ییدرآمدزا يگروه بازو نیا

 :باشندیم ریز يهانگیهلد ر،یتدب ياقتصاد

 ادیبن نیتابعه ا يخرداد و شرکتها 15 ادیبن_

  عام)  یسپنتا (سهام یگروه صنعت _

صد 75 -عام)  یشـرکت نفت پارس (سـهام_1اسـت:  ریز يهاکه سـهامدار شـرکت ریتدب يگروه توسـعه انرژ_  در

 درصــد 100 - ایشــرکت توســعه صــنعت نفت و گاز پرشــ_3درصــد،  80 -خاص)  یشــرکت بهمن گنو (ســهام_2

ش داتیشرکت تول_4 ص یمیپترو سهام ریقائد ب صد 80 -عام)  ی( سها يشرکت حفار_5 در  10 -عام)  یمشمال (

 -خاص)  ی(سهام روین ير یشرکت مهندس_7 درصد 100 -خاص)  ی(سهام ریتدب يشرکت توسعه حفار_6 درصد

 ی(سهام یمیمدبران ش ییایمیشرکت ش_9 درصد 75 -برق آبادان (سهام عام)  يروین دیشرکت تول_8 درصد 100

صد 100 -خاص)  س شیشرکت پاال_10 در سهام ریتدب انیپار صد 80 -خاص)  ی( شرکت پارس بازرگان _11 در

 خاص) ی(سهام

سترش _ شرکت رانیا نیمب کیالکترونشرکت گ سهامدار  ست:  ریز يهاکه  شرکت _2 نت انیرانیشرکت ا _1ا

شــرکت _6 اســلیآر یشــرکت توســعه مخابرات_5 ایمد مونیشــرکت را_4 ایشــرکت آســمان مد _3 رانیمخابرات ا

ــترش ارتباطات تال ــعه ارتباطات جامع مب_7 ایگس ــرکت توس ــرکت مب_8 نیش ــرکت ارتباطات _9 شیوان ک نیش ش

 خاور. نیشرکت فناوران مب_10 انیرانیرهکام ا

صنعت تدب شانیشرکت نواند_ شت و  شت پا نیشرکت زر_1: ریک  ریتدب داریدام پا نیشرکت زر_2 هیزرند داریک

شــرکت _6 ریشــرکت توســعه صــنعت و معدن تدب_5 دزفول يشــرکت قند شــهدا_4 شــرکت مدبر کشــت توس_3

 صنعت و معدن فردا. گرانندهیشرکت آ_7 فسفات کارون يهامجتمع فرآورده

سرما_ شرکت ریتدب يگذارهیشرکت  سهامدار  ست:  ریز يهاکه  سرما_1ا شرکت _2 سیپرد يگذارهیشرکت 

ــرق رانیا نگیزیل ــرکت ا_3 و ش ــرق رانیش ــرکت تول_4 و ش ــادرات ر دیش ــمکیو ص ــرکت کارگزار_5 ش  يش

 فردا رگرانیتدب
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سهامدار شرکت ییگروه دارو_ مؤسسه صندوق پژوهش _2 )ییدارو اهانیفارمد (گ یهرب_1: راستیز يهابرکت 

 شرکت سل تک فارمد_5 فارمد وسانیشرکت ب_4 برکت ییدارو یشهرك صنعت_3 البرز يدارو نیپرش يو فناور

مواد  دیفارمد (مرکز تول شفاشرکت _8 فارمد یآت يشرکت داروساز_7 سالمت) یشرکت برکت تل(مرکز تلفن_6

شرکت پخش البرز _9 کشور) يضرور يدرصد کل داروها 14حدود  دیاز سلول زنده) (تول کیوتیبیانواع آنت هیاول

دارو  دیتول يشـــرکت داروســـاز_10 هزار انبار مســـقف) 9) (مالک ی) (متعلق به کاظم خســـروشـــاهيا(مصـــادره

صادره شاهيا(م سرو سرما_11 )ی) (متعلق به کاظم خ  _13 سبحان ییگروه دارو_12 اعتالء البرز يگذارهیشرکت 

ــرکت تول ــرنگ_14 بالک البرز هیمواد اول دیش ــرکت البرز دارو (س ــرکت  _15 )لدیفیبه نام پر قیآماده تزر يهاش ش

 رد يضد سرطان سبحان انکولوژ يداروها دی(کارخانه تول يشرکت سبحان انکولوژ_16 )ياسبحان دارو (مصادره

 يهااز شرکت - يا(مصادره یس یب یشرکت ک_18 )يادارو (مصادره رانیشرکت ا_17 )ياشهر رشت)(مصادره

 )رانیمهم واردات دارو به ا

 ریتدب يو مطالعات راهبرد تیریگروه مشاوران مد_

شــرکت _2 دیشــرکت توســعه و عمران ام_1اســت:  ریز يهاکه ســهامدار شــرکت ریگروه توســعه ســاختمان تدب_

شانه تهران یساختمان ساز کا سعه آ_3 به سعه و عمران نوآوران تدب شرکت_4 پارس ندهیشرکت تو سعه و  ریتو (تو

 الیشرکت رو_7 ریشرکت ساخت و عمران تدب_6 شیک دیام یتیتالیشرکت رنج هاسپ_5  عمران نوآوران فرحزاد)

  .خاص) ی(سهام ایساختمان آر

  

 فرمان امام ییبر ستاد اجرا هامیاثر تحر

 یستاد اجرائ 1359 یدستور اجرائ یط کایمتحده آمر االتیا يداروزارت خزانه يالدیم 2013ژوئن سال  4 خیتار در

شمول تحر ستا یاجرائ يهافرمان تیدر تقو میتحر نیا قرارداد. میفرمان امام را م صادر  يصادره در را قانون داماتو 

   است.شده

 SDN Listموسوم به  میفرمان امام در فهرست تحر یستاد اجرائ 2016 هیژانو 16منتشره در  ستیاساس در ل نیهم بر

سود منافع  ایاند که منافع موظف شده یکائیشهروندان آمر ینبوده ول زین يثانو يهامیمشمول تحر زیقرار نداشته و ن

یعنی فرمان امام،  یوقت ســـتاد اجرائ سیاروپا رئ هیاتحاد 2010ه ی. در ژوئندیفرمان امام را مســـدود نما یســـتاد اجرائ
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 کیبالست يو موشکها يادست داشتن در برنامه هسته ،محتمل در یاشخاص حقوق ایافراد  ستیرا در ل "محمد مخبر"

وزارت  هیانیمزبور حذف نمود. در ب ستیرا از ل يو یحیتوض چیدو سال بعد بدون ه یقرار داد ول میمورد تحر رانیا

 یروزرسانبودند بهشده میتحر شتریفرمان امام که پ ییستاد اجرا میتحر 2021 هیژانو 13 خیدر تار کایآمر يدارزانهخ

  شد.

از  دهیدبیآس ياست، از جمله گروههااموال نشده يستاد فرمان امام در مصادره تیهم مانع ادامه فعال مهایفشار تحر

 تیگوناگون در حال گذراندن دوران محکوم لیهستند که به دال یدتیعق - یاسیس انیفرمان امام زندان ییستاد اجرا

ــتاد اجر ــتند. س ــت ،ییاخود هس ــر فرص ــ لو اموا هانیزم ،س ــادره م انیزندان نیاز ا ياریبس نمونه،  ي. براکندیرا مص

 یزندان ،یمانیبا نیافشـــ يهانیمصـــادره زم يو انقالب تهران برا یاز دادگاه عموم یبا حکم ییمأموران ســـتاد اجرا

کرج، به شــهرســتان رامهرمز در اســتان خوزســتان مراجعه کردند و البته با مقاومت  شــهرییمحبوس در رجا یاســیســ

 ،یو حسن صادق یبه منزل و محل کسب فاطمه مثن نیمامور گر،ید يمواجه شدند، نمونه یاسیس یزندان نیا خانواده

فرمان امام  ییاند، رفتند و اموال آنها را به نفع ستاد اجراسال زندان محکوم شده 30که مجموعا به  یاسیس یدو زندان

  .مصادره کردند

  

صادر  را مصادره منزل و محل کسب آنها نیهمچن ،سال زندان محکوم 30را مجموعا به  یو حسن صادق یدادگاه انقالب فاطمه مثن

  است.کرده
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  یاسالم يجمهور يها اردریلیم

صادقی:   صادقیم نیعالءالدعالء میرمحمد صفهان)معروف به حاج 1310(متولد  یرمحمد  اردریلیآقا عالء، مدر ا

ــنا ،یرانیا ــت عیفعال امور ص ــالم یمال بانانیو معادن، از پش ــو ه ران،یا یانقالب اس ــه علو رهیمد ئتیعض ــس از  ،يمؤس

بار با حکم  نی) است. او اولرانیا ی(وابسته به جناح راست سنت رانیا يبرجسته مجمع فعاالن توسعه اقتصاد يهاچهره

ـــنا یبه اتاق بازرگان ینیخم ندهیو به عنوان نما ینیخم اهللاتیآ ـــادق ری. مافتیراه  رانیو معادن ا عیو ص از  یمحمد ص

 يهادوقصن انگذار،یبن نیاست. او همچن یو عضو حزب موتلفه اسالم یموتلفه اسالم يهائتیه يو اعضا نیمؤسس

 اســت. یتیو حما يامداد ،یدرمان ،یبهداشــت ،یآموزشــ ،یعلم ،یمذهب ،ینید گریو صــدها مؤســســه د الحســنهرضق

ست که روزي قرار بود بان صادقی سالمی ا صاد ا سازمان اقت صی بازاري کبنیانگذار  صو شد اما با تهدید به خ ها با

الحسنه نژاد به بانک قرضاستعفاي هفت عضو کابینه دولت موقت، به محاق تعلیق رفت تا سرانجام در دولت احمدي

شد. صنا سیرئ یصادق رمحمدیم تبدیل  شور، رئ عیانجمن  شور، بن سیو معادن گچ ک  سیو رئ انگذاریخانه معدن ک

شترك ا ياتاقها رهیمد اتیه ستان، کم رانیو کانادا، ا رانیم شترك ا تهیو افغان شورا رانیم شترك ا يو کره،  و  رانیم

ستان، اتحاد رانیو ا ن،یبحر ضو ه ،یمعدن حصوالتکنندگان و صادر کنندگان م دیتول هیو عرب شرکت  رهیمد اتیع

کشور و عضو  مانیش سبنادر جنوب، شرکت پخ یگچ  خوزستان، شرکت صادرات عینوح، شرکت صنا يسازیکشت

  اتاق تهران است. سهیرئ اتیه

 

  یصادق رمحمدیم  
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است. او  یمیدر بخش پتروش یرانیا يرفسنجان) فعال اقتصاد1337(متولد  ینیحس دیحم دیس: ینیحس دیحم دیس

 هیاتحاد یاصل انگذارانیکسب و کار آن است. او از بن طیو مح 44اصل  ونیسیکم سیو رئ رانیا یعضو اتاق بازرگان

ست و به مدت  ینفت يهاصادرکنندگان فراورده ستیر زیسال ن 4ا شآن را به عهده ا را که تاکنون  هیاتحاد نیا ت،دا

شده هیدو بار بعنوان اتحاد شور انتخاب  ضانمونه ک ست و اع صادرات غ 30از  شیآن ب يا صد  شور را به  یرنفتیدر ک

سوال  ياریبس يارشاد، برا ریپدر وز میدر مجلس ترح یفراهان ییمثل صفا یحضور اشخاص اند.خود اختصاص داده

سوال را با زیبرانگ سخ  صاد يتهایدر فعال دیبود. پا ست، باالخره برادر وز ریبرادر وز ياقت شاد ج صفا ریار شاد با   ییار

نفت ســروش  شــگاهیعامل شــرکت پاال ریمذاکرات و مد یالملل نیگروه ب رهیمد اتیه سیئهمکار اســت. ر یفراهان

  است.

ــن عراقعراقیمحســن خلیلی ــت. هم 1308متولد  ی: محس ــرکت بزرگ بوتان اس  کی نیدر تهران، مدیرعامل ش

ست تا دامنه فعال یشرکت بوتان کاف شود.  يتهایا شخص  شرکت بوتان ریو مد رهیمد اتیه سیرئخلیلی او م ، عامل 

س رهیمد اتیه سیرئ ران،یا عیصنا رانیانجمن مد رهیمد اتیه سیرئ  یکل کانون عال ریدب ران،یا تصنع ونیکنفدرا

 انیکارفرما یانجمن صنف رهیمد اتیه سیرئ ران،یا یلوازم خانگ عیصنا يشورا رهیمد اتیه سیرئ ران،یا انیکارفرما

  است. رانیا عیگاز ما يکننده عیتوز

  

    یعراق یلیمحسن خلی، نیحس دیحم دیساز سمت راست: 
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ــاهرخ ظهیري به او ســـلطان ســـس هم  د،یرا تجربه کرد يریشـــرکت ظه دیتول يهاســـس کباری: حتما الاقل ش

سس ا ند،یگویم شور و بنیانگذار کارخانه ران،یسلطان  صنایع غذایی در ک شگام  ست. او پی هاي مهرام متولد تهران ا

و  رانیا ه،یو روســ رانیرك امشــت ياتاقها سیرئ بی: نارینظ يگرید يهاســاله عنوان  80 يریظه ن،یاســت. عالوه برا

 سیو کانادا، رئ رانیاتاق ا ســـهیرئ اتیفارس، عضـــو ه جیحوزه خل یعرب يو ارمنســـتان و کشـــورها رانیا ا،یاســـترال

شاورز ونیسیکم صنا يک سته عیدر  ضو ه ران،یاتاق ا يبندو ب س سیرئ بینا ران،یانجمن مد سهیرئ اتیع  ونیکنفدرا

  در کارنامه خود دارد. زینرا  رانیا ییغذا عیصنا

  

 

  يریشاهرخ ظه 
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شو تانیدست ها ای دی: هربار که حمام برومهدي جاریانی متولد تهران  یانی. جاردیفتیب یانیجار ادیبه  دیشا د،ییرا ب

ست و  سن دارد. جار 62ا سان، انتباه، توليشرکتها یعامل ریمد یانیسال  صرف م،یپرس، پخش عظ ی: پاک  ،یکاال م

  .داردخود  يداروپخش(تماد) را در کارنامه هیمواد اول دیتول

شی  یرا به صـندل يادیاسـت، باالخره دوران ز يمتولد تهران اسـت، اما او اصـالتا مشـهد ی: خاموشـعلینقی خامو

ستیر سابقه هیتک یبازرگان يهااتاق ا شلوار عاددارزده و از  ست. به کت و   دیو با خودتان فکر کن دینگاه کن شیها

کرد. درست  یرا به تن م ریمد يمحصوالت آقا زا یکی شیدر شب داماد ينه چندان دور، هر مرد يدر روزگارکه 

شد ش د،یمتوجه  شرکت ها یها را در کارنامه دارد(به جهت فزونعنوان نیساله، ا 71 یخامو سطه  ییتعداد  که به وا

 رهیمد اتیه سیاست): رئشده يخوددار نجایاز آنها در ا ياریاست از ذکر بسنفوذ داشته زیدر آنها ن ادیدر بن استشیر

شاك جام يمطهر یو بافندگ یسندگی: ريهاشرکت رهیمد اتیه سیرئ ران،یا يگذار هیسرماشرکت   ریه، مدو پو

پول و اعتبار و  یعال يممتاز، عضــو شــورا ینســاج دیتول ریمد م،یمقدم و ت یو بافندگ یســندگی: ريهاکل شــرکت

  مستضعفان. ادیبن سیرئ

 

  یخاموش ینقیعلی، انیجار يمهداز سمت راست: 
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ــگراوالدي ـــانه هی، جوابوقت پیشچند  نی: هماســداله عس ـــار  ریکث يهااز روزنامه یکیرا به  يامعترض االنتش

اهل تهران است  ياند. عسگراوالدنام برده» ترانسفر یحاج«با عنوان  يبود که چرا از وبود، از آنها گله کردهفرستاده

از  یبخش خصــوصــ ینگران انیمرد خوش قلب در جر ریپ ،یتیاســت که او را نشــناســد. بر اســاس روا یو چه کســ

سعت در آن نقطه اع یالمللنیب شگاهینما يواگذار ش انیتهران با آن و  نیاتاق چن ندگانینما اتیتهران در جمع ه نین

ـــحاق) اگر اجازه مسیبود: جناب رئگفته ـــب جزء« کیبنده به عنوان  د،یدهی(آل اس  دیحاال چک خر نیهم» کاس

صدا نکرد!  زدهرتیح دگانیاظهار نظرش در مقابل د نی! اشمرا بک شگاهینما سر و  خبرنگاران در زمان خودش کم 

که در عرصــه صــادرات » حســاس«از اعضــاي بنام مؤتلفه، رئیس اتاق مشــترك ایران و چین، دارنده شــرکت بزرگ 

را  ینیبانک چ دوقبل هم گفته شد  ي پیشسطح جهان صاحب نام است. چند خشکبار و به خصوص پسته ایران در

  است.کرده يداریبلکه سهام آنها را خر ده،یکه کل بانکها را نخرالبته بعدا متذکر شد  ده،یخر

ـــهد و  ي: محمد مهدزاده سیرئ يمحمد مهد ـــت که انگار برا 52اهل مش ـــاله اس زاده   ایدن نیدر ا تیریمد يس

عامل شــرکت  ریو مد رهیمد اتیکرمان، عضــو ه مانیســ عیعامل گروه صــنا ریو مد رهیمد اتیاســت، عضــو هشــده

سه ضو ه ،یصنعت یبازرگان التیت شرکت بازرگان ریو مد رهیمد اتیع  رهیمد اتیه سیرئ ران،یا یمل عیصنا یعامل 

سرما ضو ه مانیس يگذارهیشرکت  س رهیمد اتیکرمان، ع ضو ه مانیشرکت   يدیگروه تول رهیمد اتیممتازان، ع

  .باشدیچوب و کاغذ مازندران و... م عیشرکت صنا رهیمد اتیه سیرئ بیبارز، نا کیالست

 

  رئیس زاده يمحمد مهدي، اسداهللا عسگر اوالداز سمت راست: 
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سرمقیمی : یمیفاطمه مق ست. به رو شت ا  يادیز يهاونیراننده کام د،یرنگش نگاه نکن یصورت يو مزدا ياهل ر

ست خانم رئ شان به د شم شده سیآخر برج چ سس و مددوخته  ست. او مو شرکت حمل و نقل ب ریا الملل  نیعامل 

از لطف  یهم خال شیدارد. داستان زندگ يادیز يهايمرتبط با موضوع حمل و نقل همکار ياست و در کارگروهها

شــرکت حمل و نقل  کیشــروع شــده که مترجم  ییمعلم زبان باشــد. ماجرا از جا ایقرار بود مترجم  یمی. مقســتین

سا يهاصحبت یبود و بعد وقتشده یالمللنیب شود. هم ریفکر کرد که چرا خودش مد کرد،یرا ترجمه م شیرو  نین

  ماجرا! یو باق اندازدیشرکت راه م کیکه  شودیم

 شهی، در صنعت ش. فعال رشته کشتیرسدیجوان به نظر م یلیساله است، اما خ 71 يراحمدی: اماحمد امیراحمدي

و بلور استان تهران، و  شهیصنعت ش انیکارفرما یانجمن صنف سیچون: رئ ینیاست. عناونکرده تیو بلور هم کم فعال

ش دیتول یشرکت تعاون ص شهیکنندگان  ص ش عیصنا یو بلور و انجمن تخ خانه  سیرئ بیوبلور تهران، نا شهیهمگن 

  .کشدیم دكیصنعت و معدن تهران و... را هم 

  

  

  

  ياحمد ریاحمد امی، میفاطمه مقاز سمت راست: 
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متوجه  دیاست. دو کلمه که حرف بزن یشمال شودیبه نوشهر ختم م لشیچون فام دی: فکر نکنتقی بهرامی نوشهر

اســـت. اگر ســـر و کارتان به بازار آهن و ... خورده،  لیدر اردب 1324متولد  اوشـــد.  دیخواه شیآذر نیلهجه دلنشـــ

او مؤسس  !دی. با پدر خوانده فوالد کشور آشنا شوکندیبازار را مشخص م نیا یف یچه کس دیبدان دیخواهیاحتماال م

شرکت سس  ست. مو صنعت ا شرکت بزرگ فوالد و فعال این  صنعت يهاچندین  شهر، ذ یگروه  آهن  وبنورد نو

سهند، کارخانه قطعه لیاردب سبالن و  ستارت اردب نامید يسازو  صفهان،  يسازخلخال، کاغذ مانیس ل،یو ا اترك ا

  لنگر است. یرانیشرکت کشت رهیمد تایه سیصنعت و معدن، رئ يکل خانه ریانجمن فوالد کشور، دب سیرئ

در شهر کرمان است.  او از مؤسسان اولین بانک خصوصی  1329متولد  ی: صدر هاشمنژادمحمد صدر هاشمی

شور و رئیس هیأت ستراتوس عامل ریمدیره همان بانک، مدک ساختمانی ا ست، شرکت توانمند  سی نمی ا داند او ک

  .رودسازي و بازرگانی از بزرگان به شمار میچقدر ثروت دارد، اما در زمینه ساختمان

سلطانی عنوان یکی از بزرگان بخش خصــوصــی پتروشــیمی معروف : شــخصــی که با وجود جوان بودن بهپدرام 

ست. او  ست. رئ 41ا سن دارد و متولد زاهدان ا شرکتها رهیمد اتیه سیسال  ضو ه يگروه  سال، ع و  رهیمد اتیپر

ش يهاصادر کنندگان فرآرده هیکل اتحاد ریدب ضو ه ران،یا یمینفت، گاز و پترو سس، ع عامل  ریو مد رهیمد اتیمو

  است. رانیا ینفت يهاصندوق توسعه صادرات فرآرده

  

  

  یپدرام سلطان، نژادمحمد صدر هاشمی ،تقی بهرامی نوشهراز سمت راست: 
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ــمس اردکانی یعل ـــمس اردکانش ـــرکت بزرگ   1322متولد  ی: ش ـــت. او مدیرعامل یک ش ـــفهان اس در اص

سوابق اجرا ست،  شور ا صی در ک صو سازي خ صنعت خودرو سازي و از فعالین بنام  کم  یشمس اردکان ییخودرو

 رهیمد اتیه عضوفردا، مشاور وزارت نفت،  يبرا رانیمجمع ا سیکه بتوان در چند خط تمام آنها را گفت. رئ ستین

گاز به  لیو تبد يگذارهیگروه ســرما يشــرکتها رهیمد اتیه سیدر اردن، رئ یو مال یبانک مســکن در امور بازرگان

س يشرکتها رهیمد اتیه ییاجرا سینارکنگان، رئ عیما صنا يایآ ساروج  یالملل نیو گروه ب ریخودرو کو عیآرام و 

  باشدیمنطقه آزاد قشم و.... م انگذارینعضو ب ران،یا یکل اتاق بازرگان ریبوشهر، دب

ترین فعاالن صنعت چینی در کشور دار قصاعی و از بزرگ: از بازماندگان خاندان بزرگ سرمایهعباسعلی قصاعی

اســت. و بلور در ذهن بازار ثبت کرده ینیآمده و تا امروز نامش را با چ ایدر شــهر نطنز به دن 1326اســت. او در  ســال 

بان و  نیزر يبسته بند عیصنا اسمن،ی ینیچ ران،یا نیزر ینیچ ،یقصاع ینیچ عیصنا يرکتهاش ریساله، مد 63 یقصاع

  است. رانیا ینیچ عیانجمن صنا سیرئ

سن بهرامی ارض اقدس شاور  یبازرگان ریمثل معاونت وز یدولت يهاسمت شتریساله ب 54: ارض اقدس مح و م

ست، اما ا شته ا سا يزیچ که ارض اقدس شودیباعث نم نیوزارت نفت دا شته نیریاز  شد، چراکه در حال کم دا با

ضر او مد ضو ه رعاملیحا صنعتده رهیمد اتیو ع ست.  یها شرکت  شاوره  یمعاونت وزارت بازرگان يوبزرگ ا و م

صالحات را در کارنامه کار سانده يوزارت نفت دولت ا ست. وخود به ثبت ر ضو ه نیهم چن يا  ئتیچهار دوره ع

  نو را برعهده دارد. اتیح يروزنامه اقتصاد یمسئول ریبوده و مد رانیا یاتاق بازرگان ندگانینما

  

  ارض اقدس یمحسن بهرام، عباسعلی قصاعیی، شمس اردکان یعلازسمت راست: 
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ــاداحمد پورفالح ــمار م »ریخ« پیتخوش يهاي: از اقتص ــت و حاال رودیبه ش ــده.  65. او متولد کرج اس ــاله ش س

ست عالوه بر ا سکو ایران ا ساتی  سی شرکت بزرگ تأ اتاق  رهیمد اتیه سیچون:  قائم مقام رئ ینیعناو نیمدیرعامل 

سترال رانیاتاق ا سیرئ بینا ا،یتالیو ا رانیا شورا ا،یو ا ضو  ضو هICC يمرکز يع سه خ يامنا اتی، ع س محک  هیریمو

  .کشدیم دكی زیو... را ن

یک شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی است.  يسال دارد و اهل زاهدان است. دارنده 61:  مسعود مسعود دانشمند

ذکر شود.   دیبا نشیهم جزو عناو یخاموش ینقیبه گردن دارد) با عل شهیکه هم ی( با وجود کراواتاشیدوست دیاما شا

  و سفر و... دارد!  يگردشگر هیشب يزیچ ای يهم بر آتش هتلدار یالبته از دور دست

عامل  ریچون: مد ینیساله است. عناو 58 یزنجان کیو تهران،  رانیا يهااتاق يروسا ي: همشهریهوشنگ ادهم

 ،يشرکت توسعه معادن رو رهیمد اتیه سیفارس خوزستان، رئ مانیس رعاملی(اکنون)، مدانهیخاورم يشرکت مبنا

  اش دارد.را در کارنامه رانیا یمل عیسازمان صنا مانیگروه س ریمد

  

  

  یهوشنگ ادهم، مسعود دانشمند، احمد پورفالحازسمت راست: 

   



575 A V A Y E B U F . C O M | 

 

 نیو ثروتمندتر نیو جزء پولدارتر یرانیا ياردرهایلیم ستیهم در ل انیسچی: اکبر برادر هرانیسچیاکبر برادر هر

سال  زیاهل تبر ران،یافراد ا شتیارد 22بود که در  نام  به  ياهم منطقه زیشتافت. در اطراف تبر یباف اریبه د 1391 به

شا سیهر شد که اتفاقا اگر در اکرده اخذرا از آن منطقه  لشینام فام دیوجود دارد،  ست،  زیفرش تبر رانیبا شهور ا م

 ریمد انیســچیفن صــاحب نام بود. هر-هنر نیهم در ا انیســچیشــهرت دارد. اکبر برادر هر سیهم فرش هر زیدر تبر

  بود. رانیصادر کنندگان فرش ا هیاتحاد سیعامل و رئ

ــا بهرامند  ران،یا یمواد معدن يو فراور دی: توليهاشـــرکت رهیمد اتیســـاله، عضـــو ه 61: اهل تهران محمدرض

فصـلنامه سـنگ، اروم  جان،یمعادن آذربا ،يامنطقه فراسـنگ محالت رتاك،یپ یگدارسـنگ، سـنگاب همدان، معدن

ســنگ،  رانیســنگاب آذرشــهر، معدن ا ز،یری: فرامز تهران، مجتمع معادن نرهیمد اتیعامل و عضــو ه ریکانســار، مد

معادن و  ریمعدن، مشــاور وز یکنگره جهان نیســتمیب يبرگزار یمل تهیمســئول مجله ســنگ و معدن، عضــو کم ریمد

  و... . رانیمعادن اتاق ا ونیسیکم یکنون سیرئ بینا -توسعه صادرات سنگ کشور يگذاراستیفلزات در ستاد س

صار ضاجابر ان ستند، ا 61 شانی: ايمحمدر س ای جادیساله، اهل تهران ه شارکت در تا : دژپاد، يهاشرکت سیم

 عیصنا يگذارهیسرما ان،یاصفهان يفلز يهاسپاهان، آهن و فوالد اصفهان، ساخته یسبک، گروه صنعت يفلز عیصنا

ش یسخت آژند، زراع یساختمان يگذارهیسرما ران،یا سازه  ینیمحمدآباد، آجر ما سپاهان، آژند  سه اِم، بار آهن 

 يموســســه اعتبار یصــنف يهاعام و تشــکل يهااســکان و مهر آژند، انبوه ســازان اســکان، عضــو موســس شــرکت

  کشد. یم دكیسبک و... را  يفلز عیصنا هیاتحاد ن،یکارآفر مهیب ران،یا سیلیفروس نان،یبانک کارآفر نان،یکارآفر

  

    يمحمد رضا جابر انصار، محمدرضا بهرامند، انیسچیاکبر برادر هر راست:ازسمت 
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و شرکت فرافن  مریپل رومندیعامل شرکت ن ریمثل: مد ینیساله است با عناو 53 ی: اصالتا اصفهانیپورقاض يمهد

شدیگاز تهران م صنعت با ست یدر  ست که مردم کوچه و بازار به آن پال صاحبه ندیگویم کیفعال ا  يکوتاه با مهد. م

 :دیگویپدرش م تیشغل و موقع يدرباره یپورقاض

 .بله د؟یهست یاصفهان یپورقاض يآقا

 .کیب نیلت مَم حس سر اصفهان؟ يکجا

نهرها  نی. به اکنندیم ياریاطراف را آب يو باغها ندیآیرود م ندهیهســت که از زا یکیبار ياصــفهان نهرها در ؟یچ

 .میآمد ایبود. ما آن جا بدن کیب نیاز آنها لت محمد حس یکیها اسم داشت. لت نی. اگفتندیلت م

 است. کیبه دروازه دولت نزد یلیاما خ ستیدونم االن اسمش چ ینم است؟ کیب نیهم اسم آن مَم حس االن

 .یسالگ 5 تا د؟یاصفهان بود یچند سالگ تا

. میآمد ایخواهرم. من و خواهر بزرگم در اصفهان به دن کیبودم و  من د؟یچند نفر خواهر و برادر د؟یتهران آمد بعد

 آمدند. ایخواهر و برادرم هم در تهران بدن کی

ـــپس کارگر  پدر بود؟ يبازار پدرتان ـــد که به آقا یکارگاه کیمن کارگر داروخانه بود. س تعلق  کومنشین يش

 بود.وقت در بازار ن چیرا شروع کرد. ه یمستقل يداشت. بعد از آن خودش کارها

داشت اما مربوط  يبازار همکار يهااتیانقالب، با ه ي. پدر من در دورهنه بازار بودند. یدر انجمن اسالم دمیشن من

 بود. ینیخم يطرفدار آقا یمذهب يهااتیانقالب بود. پدرم جزو ه يبه دوره

صادر م نه، بازار؟ در شخاص م صنعت. اتفاقا آن زمان که اموال ا ها بود که به کارخانه يپدر من جزو افراد شدیدر 

 بازگرداند. يتا اوضاع را آرام کند و به وضع عاد رفتیم

  .رفتیها ماز طرف دولت موقت به کارخانه نه خودجوش بود؟ شانیا حرکت

سال احمد ترك نژاد:  س 1339احمد ترك نژاد متولد  ستان و  ستان لر شتر ا ستان ال شهر ستمداریدر  صالح ا طلب ا

نژاد احمد ترك نیعناو نیاست. از مهمتر رانیاست. الشتر مرکز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان در غرب ا

و استاندار استان کرمانشاه در دولت هشتم  یاسالم يدر دولت ششم جمهور یجهاد سازندگ ریبه معاون وز توانیم

ـــالم يجمهور ما یمدت دو دوره متوالبه  يو نیاشــــاره کرد. همچن رانیا یاس گان يندهین بازر تاق   زیتهران ن یا
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ست. احمد تركبوده سال هاا صاد ينژاد از جهادگران  ص انیقبل و از اقت صو ست. نام بانک خ با  ایراندر  یامروز ا

شــرکت  رهیمد اتیه سیرئ ان،یبانک پارســ يگذار هیشــرکت ســرما رعاملیمثل: مد ینیعناو ده،گره خور انیپارســ

 سیرئ بینا شم،یحمل و نقل راه ابر يهاستمیشرکت توسعه س رهیمد اتیه سیرئ ان،یراهبرد پارس یالمللنیب يتجار

شنال،یا انیشرکت پارس رهیمد اتیه را در کارنامه  انیلوتوس پارس يهاترش هتلست گشرک رهیمد اتیعضو ه نترن

  د.خود دار

 

  

  

  احمد ترك نژادی، پور قاض يمهد ازسمت راست:
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ضا حم سمنان،  يدی: حمیانارک يدیغالمر ست و عناو 66اهل  شرکت پاراد سیمثل: رئ ینیساله ا  س،یکارگاه 

ضو ه سرب و رو رهیمد اتیع شرکت ریمد ،يشرکت  مواد  يو فرآور دیآرا، تولکان رانیا ران،یا تی: باريهاعامل 

سوز ب ن،یآهن آج یمعدن ران،یا یمعدن شور، رئ دیو تول هیته رعاملیمد رجند،یفوالد زاگرس، مواد ن سوز ک  سیمواد ن

  .کشدیم دكیو... را  رانیمعادن اتاق ا ونیسیکم یکنون

 يگذارهیعامل شرکت سرما ریدر اصفهان است او موسس و مد 1329متولد  ي: مسعود خوانساريمسعود خوانسار

س يزیربرنامه سانسیو فوق ل يکشاورز یمهندس سانسیل ي. وباشدیسامان م یآت سال  ستمیو  به جمع  59دارد، از 

سالم يدولتمردان جمهور ستیپ یا ستهیو بعد از آن به طور پ و صب  و ست. محمد را تجربه کرده یدولت مختلفمنا ا

شاورزیاعتماد به عنوان وز يبعد از را یسالمت شه يرک ست نزد ،ییرجا دیدولت  سار کشیدو سعود خوان را با  يم

خود را  یتجربه دولت نینخست يمعاونت وزارت کشاورز یبا حضور در کرس يوزراتخانه برد تا خوانسار نیخود به ا

 آغاز کند. 

سار نژاديدولت احمد در در اتاق  ياتاق تهران شد. و یراه یششم و هفتم اتاق بازرگان در انتخابات  يمسعود خوان

ــیدار کمعهده یبازرگان ــد و ادار ونیس ــ يهحمل ونقل و گمرك ش ــوص ــرکت خص عهده گرفت. به زیرا ن یچند ش

صدرا از جمله ا ساز فعال تساخ يها بود که در حوزهشرکت نیشرکت آکام تجارت  سترده يتهایو را انجام  ياگ

 یکی نیاقتصاد نو نگیزیشرکت ل رهیمد اتیه استیشرکت آکام تجارت ر تیریهمزمان با مد ي. خوانساردهدیم

 یآت يگذار هیشــرکت ســرما سیبعد اقدام به تاســ یبرعهده گرفت. مدت زیرا ن يبزرگ ســازمان راهدار ياز شــرکا

  را هم برعهده گرفت. تشرک نیا یرعاملیسامان نمود و مد

  

  يمسعود خوانساری، انارک يدیغالمرضا حم ازسمت راست:

   



579 A V A Y E B U F . C O M | 

 

عامل  ریگذرانده و مدرا در آلمان  التشیساله و اهل تهران است، تحص 55 انی:  عدالتياریشهر انیعدالت دیجمش

 يهافراورده عیشــرکت صــنا رهیمد اتیه سیرئ الملل،نیو ســرپرســت منطقه هفت کمپاس ب رانیشــرکت کمپاس ا

  است. ناوندید يدهیپد ییغذا

سال کرده ادی رانیدر ا ایاز او با عنوان پدرخوانده نوک ی: روزنامه اعتماد ملیچشمیاحمد ابر ستان داغ  بود، در تاب

ش 88 ش يهاهیو همزمان با حا شد،  رانیدر ا اینوک ياز وارد کننده یاعتماد مل يدر روزنامه یانتخابات، گزار شر  منت

ش سطح ا یلیکه خ یگزار شد  نترنتیزود در  س وپخش  صدا به پا کرد، ب با  رانیدر ا ایاز وارد کننده نوک ياریسر و 

 یبود. اما او کسحمله شده يبه و يهم چند بار هانیکه در روزنامه ک ی. همان الف الفکنندیم ادی» الف. الف«عنوان 

سال  ست،ین یچ شمیجز احمد ابر سان 1317او متولد  سا یقم از ک ست که در واردات تلفن همراه و و و  یل جانبیا

ـــتگاهها ـــاخص در ا يهااز چهره یکی یمخابرات يدس ـــمار م رانیش  اینوک راتل،ینام او را در کنار ا . همهرودیبه ش

ــندیم ــناس ــمچیابر کند،ینم تیواردات و تجارت فعال نهیفقط در زم اینوک ي. آقاش  ییتهایهم فعال هیریدر امور خ یش

شته ست. از آن جمله مدا سال در و زا ییرایبه پذ توانیا شهد،  الهایمهمانان در تمام طول  شمال و م سراها در  و مهمان

بود که معتقد بودند  نیها نسبت به او شد. موضوع اروزنامه دیمورد نقد و حمله شد کباریکه  يزیان چاشاره کرد. هم

ص همانانیم سر م يالهایمقامات به و یاز جمله برخ یخا سال زنندیاو  سفندماه  فرار  انی، و در جر85. در هفته اول ا

از افراد در فرار شــهرام  یاحتمال دســت داشــتن برخ یبه بررســ یادداشــتیدر  يعتمداریشــر نیحســ ،يریشــهرام جزا

  .شدندیم تیاز افراد حما یبرخ ياز سو یلیکه به دال پردازدیم يریجزا

  

  یشمچیاحمد ابري، اریشهر انیعدالت دیجمش ازسمت راست:
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مھندس رشتھ تولیدات صنعتي   ز،یمجد پور متولد تبر :مجدپور قیتوف

ـــناس امور حمل و نقل بین المللي  ـــگاه تبریز، كارش از دانش
دانشــگاه آزاد تھران، رئیس ھیأت مدیره شــركتھاي : ھلدینگ 
برادران مجدپور، حمل و نقل بین المللي ریلي و كشـــتیراني 

ــتیراني فرادریا حمل و نقل بین المللي،  ،برادران مجدپور كش
ضو ھ صنایع و معادن تھران نمایندگ یأتع ان اتاق بازرگاني و 

و ایران در دوره ششم، نائب رئیس كمیسیون حمل و نقل ترانزیت 
ــمي اتحادیھ حق  ــو رس ــم، عض ــش و گمرك اتاق تھران در دوره ش
ـــركتھاي حمل و نقل بین المللي،  العملكاران گمركي، انجمن ش

لجســتیك  نھاي كشــتیراني و خدمات وابســتھ، انجمانجمن شــركت
 باشد.ی میھاي حمل و نقل ریلران، انجمن شركتای

ــا هدا از فرماندهان دوران جنگ  یکیمتولد تهران از محله دوالب اســـت. او  یتی: محمدرضـــا هدایتیمحمدرض

صنا ست، مالک  ست عیا ساز يهامالک کارخانه ن،یآذ لیا  يگویشرکت پرورش م نیو ورق، دارنده بزرگتر يفوالد

ســهامدار بازار  ،يکشــاورز يهانیفارس، مالک زم جیخل هیملک و امالك در حاشــ يو دارا یســاز در دببرج ران،یا

 اســت که به ینیعناو گر،ید يتجار تیو چند فعال نیو چند انهیو خاورم رانیدر ا يتجار يشــرکتها سیرئ ران،یمبل ا

سبت م یتیهدا ست در کارخانه دار 22«: دیگوی. خودش مدهندین شاورز ،يسال ا ساز يک ساختمان   تیفعال يو 

  »ندارم. یاتیو مال يامهیب یهم بده الیر کیو  پردازمیبچه مسلمانم که وجوهات خود را م کی. کنمیم
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 مجد پور قیتوف
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  منابع و مآخذ

 کرمان، ناشر؛ علم خی(مصحح): تار يزیپار یباستان میمحمدابراه ،يریخان وز یاحمدعل-

 1360/06/30 خیبه تار665شماره  یاسالم يجمهور روزنامه-

 ایران یاسالم يقابل؛ نامه به رهبر جمهور احمد-

 بهار؛ خاطرات خانه زندگان نیهمنش-

  يمطهر دیخاطرات من از استاد شه ،یدوان یعل-

  هانهیاز آ ییغبارزدا صفحه-

hamneshinbahar.net/index.php?page=ghobarzodai 

 يآشور اهللابیحب اهللاتیآ ربارانیت60وریشهر 28مجاهد؛  ویراد-

 1387تهران:خانه کتاب ران،یا یاسیس-یمذهب يهاوسازمان هاانیرسول. جر ان،یجعفر-

 الجنان با قرآن حیتضاد مفات ،یتهران یقم یابوالفضل ابن الرضا برقع دیس یاهللا العظم تیآ-

 یام من حیاتیا -اهللا العظمى سید أبو الفضل ابن الرضا البرقعی القمی، سوانح األیام  آیۀ-

 الجنان حیمفات ،یعباس قم خیش-

 رحمتی انشاءاهللانصر، ترجمه  نیحس دیس ت،یو معنو معرفت-

 خرد. دیجاو تیسا »یآنَنْدَه کومَرَسوام ينامهیزندگ-

. ینشــر ن». نصــر) نیحســ دیجهانبگلو با ســ ي(گفتگو یامر قدســ يدر جســتجو). «1385مرداد  24( ياباذر رضــایعل-

 .2007سپتامبر  30در  یاز اصل شدهیگانیبا

  بهشتیدر ارد شدهافتی. درنهیپارس». نصر نیحس دیدکتر س يهاناگفته-

  یدفتر نشر فرهنگ اسالم ،یگواه مینصر، عبدالرح نیحس دیانسان متجدد)، س ي(بحران معنو عتیو طب انسان-
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حســن  دیاهتمام ســ ح،یرضــا مل دینصــر، ترجمه ســ نیحســ دیو فهرســت آثار دکتر ســ نامهیجاودان، زندگ معرفت-

 یو مباحث فلسف یج اول، مقاله فلسفه اسالم ،ینیحس

 يگناباد یمیوب گاه کر». نصر نیحس دیبا دکتر س ییآشنا«. يگناباد یمیکر ریام -

  1379بهشتیارد 19. رنای. ا " یباق نیعمادالد "جلسه محاکمه  نیپنجم گزارش-

 1384آذر  6فردا.  ویراد». پس از هفت سال: بخش ششم يا رهیزنج يهابر قتل يمرور« -

 یفخرالسادات برقع عیعاملِ قتل فج بیخط لیاز صفحه آخر: اسماع یبخش-

Jahanezan.wordpress.com 

 ). خاورانیاسالم يدهه جمهور نی(سوم رانیو حقوق بشر در ا ی، دموکراس میعبدالکر ،یجیاله-

ستند"- سع ینیقتل احمد خم "م سط  ش ،یامام دیتو ست  یبخ شکنجه به د سوب به او بوده که تحت  از اعترافات من

 آمده است

 یپوراندرجان نیرام فهیقتل ـ شادروان پزشک وظ کی گزارش-

 فردا ویراد». که خلع لباس شدند يمنتقد ونیروحان« -

 نیخبرآنال». در اوائل دهه پنجاه يو عبدالرضا حجاز یشگیاند انقالب-

 یثابت زیبا پرو فردیعرفان قانع  یلیتفض يتگودامگه حادثه، گف در-

 (ره) ینیو نشر آثار امام خم میاسناد ساواك، موسسه تنظ نهییمبارزات امام در آ ریس-

 يشهر ير يمحمد یاسیخاطرات س ،يشهر ير يمحمد محمد-

 رسالت قرآن در عصر فضا ،يعبدالرضا حجاز دیس-

 1374رازي، محمد. کرامات صالحین. قم: حاذق،  شریف-

 جلد دوم ینیامام خم فهیصح-

 52مجله حوزه، شماره  ،»یهمدان يجعفر نیغالمحس رزایاهللا م تیبا آ مصاحبه-
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 اسناد تیبه روا یهمدان يجعفر نیاالسالم غالمحسزاد، حجهاکبر خوش -

 یخاطرات عزت شاه ،یانقالب اسالم اتیادب دفتر-

 (جلد دوم)ياهللا منتظر تیآ خاطرات-

 » يروزیانقالب و پ«کتاب /  58و  57 ي/ سال ها یرفسنجان یاهللا هاشم تیآ خاطرات-

 پس از بحران: 1361: کارنامه و خاطرات یرفسنجان یهاشم ،یهاشم فاطمه-

 )17) (جلد1342/4/31 - 1340/2/1ساواك ( تیاسناد به روا نهیدر آ ینیامام خم ارانیمبارزات  ریس-

 هانیبا ک یالهوت یجنجال مصاحبه-

 1360خاطرات روز ششم آبان سال  ،یاسالم يوقت مجلس شورا سیرئ ،یرفسنجان یاکبر هاشم خاطرات-

 70شهروند امروز شماره  هیبا نشر یالهوت اهللاتیفرزند ارشد آ ،یالهوت دیحم مصاحبه-

 70شهروند امروز شماره  هیبا نشر یالهوت اهللاتیو عروس آ یالهوت دیهمسر حم ،یرفسنجان یفائزه هاشم مصاحبه-

 یچاپ مرکز اسناد انقالب اسالم ،یکن يمحمدرضا مهدو خاطرات-

 یالهوت اهللاتیوقت مجلس اول درباره آ ندهینما ،يجواد دیبا احمد صدر حاج س مصاحبه-

  یانتشارات مرکز اسناد انقالب اسالم -از شط شب  عبور-

 یرانیا خیتار تیوب سا - یحسن الهوت اهللاتیآ درگذشت-

 فردا ویراد - یمشکوك مرگ حسن الهوت تیروا -

 یکنيمهدو اهللاتیخاطرات آ  ،يسروخواجه غالمرضا-

Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press 

 منتظر خشت خام، قسمت چهل و ششم، گفتگو با احمد برنامه-

 . سوئد: بارانهایفشری رضا ،شدگان. ترجمه. اعتراف شکنجه انیآبراهام رواندی-

 Yale University Pressاتحاد خائنانه، ناشر:  ،یپارس تایتر-
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ــالم نیب رانی، ا)1378( رواندی ان،یآبراهام- ــروطه تا انقالب اس ــن  روزمند،فی کاظم يترجمه ،یدو انقالب: از مش حس

 نشر مرکز ،یچشانه ریمحسن مد ،يشمس آور

 یمترجم مهرنوش غالم ر،یعقاب و ش ل؛یب زیجم-

 یرضا، درد و درد خاطرات میرمحمد صادقی. مرکز اسناد انقالب اسالم ،يمختار-

 نیشتی. انتشارات انی. ناصر نجمیو محمدرضاشاه یعصر رضاشاه یاسیس گرانیباز-

 يمعاصر ا یو نظام یاسیشرح حال رجال س ،یباقر عاقل دکتر-

 صبح؛ جلد اول يدر جستجو ،يجعفر میعبدالرح-

ـــانع ،یکروب انیحکم به آقا -(س)  ینیامام خم« - ـــگر اوالد یص ـــ يو عس ». به اموال مجهول المالک) یدگی(رس

www.imam-khomeini.ir 

  تیریمد يهانهیگنج. »يزدیمحمدصادق فاتح « یعل ان،یافسر -

 هفته نامه تجارت فردا». کارخانه ارج از ظهور تا سقوط«

 www.edalat.org. »یتیو پاسخ وال ياامالك مصادره ينویدوم -تارنگاشت عدالت « -

 و سوم یاستان تهران)، شماره س يمعادن و کشاورز ع،یصنا ینگر (مجله اتاق بازرگان ندهیآ -

 نیتربه بزرگ دنیتا رس نویم یدر بردن سهم از گروه صنعت یاوبر شد، از ناکام دیجد رعاملیمد ،یخسروشاه دارا«-

 انایا يخبرگزار». جهان یاپ تلفن تاکس

 اقتصاد يایروزنامه دن». به مصادره اموال یلیاردب يموسو دگاهید« -

 www.eghtesadonline.com. »نیاقتصاد آنال |که بعد انقالب اموالشان مصادره شد  ينفر 53« -

گاه جنگ یهتل« - ناه ـــهر يهازدهکه پ بار ا يخبرگزار». شـــد يخرمش هان،  رانیمهر،  اخ  Mehr Newsو ج

Agency 

 .یفارس یسیبیوبگاه. ب». نفت دیمستضعفان، تاجر جد ادیبن«کاوه .  دوار،یام-

 اقتصاد.  يایدن ش،یمحسن آزما یبه زندگ یها، نگاهستاره تک-
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 رانیو معادن ا عیو صنا یاشر: اتاق بازرگانرشد (جلد اول)، ن شگامانیپ ،ییفدا فربد مترجم: ن،یکر ستوفریکرامیلیو -

 نشر فرهنگ صبا رانیا يسرگذشت پنجاه کنشگر اقتصاد ا،ینفرجام مانای –کام  نیریش دونیفر-

 يادکتر انور خامه یاسیخاطرات س  ،ياخامه انور-

 فردا ویراد. »ایتانیبر ينشان امپراتور افتیدر مشهد تا در ییشونی: از ماشیامیمحمود خ درگذشت-

 يخبر اقتصاد«خودرو -رانیا-گذار-انیبن-سازو-مدرسه-و-شیراندیخ-نیکارآفر-یامیخ-محمود-

 روزنامه بهار». برخوردار یو کارنامه محمدتق یزندگ« -

 1390مرداد  4فردا.  زدی». مدرن یاز توسعه لوازم خانگ يبرخوردار نماد یمحمد تق حاج-

ستند: ماك ا لمیف- صادر ییایرو ران،یم شداکه م ستند از روزها نیه  س يم سرانیشرکت ا سیتا تر هم عقب ونالینا

 پردازدیکاوه م رانیکارخانه ا يریگشکل يو به ماجرا رودیم

 عیصنعت و صاحبان صنا ژهیماهنامه و. »رانیدرفشِ ا یکاوه ب ؛یقندچ اصغر-

 اقتصاد يایروزنامه دن. »یرانیزن بانکدار ا نیاول ع؛یآذر صن« ،يایروزنامه دن اقتصاد،-

 ییرزایم یمدرن را ساختند. مترجم عادله حاج رانیکه ا ینامدار: زنان و مردان انیرانیا ،یالنیم عباس-

 یخاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علم. 1375 رضایعل ،یعروض-

Wright, Denis 1999. Obituary: Abol Hassan Ebtehaj, Independent, Thursday, 11 

ــج - ــ ،یعیزهرا ش ــینخبگان س ــروط رانیا یاس ــالم تیاز انقالب مش  اتی: هرانیدر ا رانی: وزارت و وزیتا انقالب اس

 یاسیس یشناسمطالعه از نظر جامعه ت،یدر عصر مشروط رانیا رانیوز

 يزهرا لباد ،یصالح زیپرو زاده،نیام مانیمترجمان: سل ران،یا یاسینخبگان س یشناسروان س،یزون نیمارو-

 1320 - 1357 رانیتوسعه در ا ؛يمنوچهر گودرز ان،یخداداد فرمانفرمائ ،يدیمج دیعبدالمج-

 )1357و  1339 - 1340( ریوز: نخستیامام فیخاطرات جعفر شر ،يالجورد بیحب-

 لندن هانیک KayhanLondon. " یاز انقالب اسالم شیپ رانیاز صنعتکاران ا هیرافائل ار عیرف". هانیلندن, ک -
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 اقتصاد يایکوروش؛ روزنامه دن يهانام فروشگاه رییتغ-

 6شماره  1342بهمن  کمیبورس، دوره اول، سه شنبه  مجله-

 ارانیمعاصر  خیجامع تار گاهیبر زندگی ثروتمندان دوره شاهنشاهی، پا مروري-

 تجارت  ينفر) هفته نامه اقتصاد 53آنها را برد (داستان  هیباد سرما یوقت-

 1389، مهر 5) شماره ستین اهللابیحب گرینقی خاموشی (بازار داز دست رفته بازار در گفت وگو با علی قدرت-

 اقتصاد،  يایروزنامه دن ،يامروز يپراستارهایتا ها یفروشخرده يهابر سرگذشت مغازه يمرور-

 ) مجله پانزده خرداديپلهو میرژ یساواك و شهربان يحماسه و نور (گزارش ها يروزها-

 نام فروشگاه کوروش به قدس، روزنامه صبح آزادگان رییتغ-

 يفردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلو نیحس-

 معاصر، تهران  یو نظام یاسیباقر، شرح رجال س ،یعاقل-

 تهران ،يعصر پهلو گرانیمحمود، باز ،یطلوع-

 لندن ،يدرعصر پهلو رانیا ،یمصطف ،یالموت-

 ،یخیاسناد تار یساواك، تهران، مرکز بررس اسناد-

 اریصالح نی:غالمحسمترجم، آن يامدهایو پ رانیشدن نفت ا یعلم، نفت، قدرت و اصول: مل یمصطف -

 و شاه، ترجمه: زنگنه، تهران، رسا کایآمر یخارج استیس ،یوسکیگازر-

 تهران، نشر نو ات،یو ب يترجمه: هوشنگ مهدو سم،یمصدق نفت ناسونال ل،یب مزیج-

 ناشر علم، تهران ها،یو روزگار پهلو یها از زندگپدر و پسر: ناگفته یطلوع محمود-

 جلد) ناشر، زوار 6(در  یدکتر قاسم غن ياداشتهای روس،یس ،یغن-

 یخیاسناد تار یاسناد ساواك، تهران، مرکز بررس تیتوده به روا حزب-
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-Chap Dar Iran یخیاسناد تار یاسناد ساواك، مرکز بررس تیسازمان افسران حزب  توده به روا 

 ناشر: کتابسرا ت؛یو دولت دکتر مصدق، مترجم: محمود عنا سیانگل يسقوط امپراطور نگ،یلپ انیبر -

 رانیا يساله 25 یاسیس خیتار ،ینجات غالمرضا-

  ای، دن»در دادگاه یدکتر اران یهیمتن دفاع«توده،  حزب-

 آبادگران امیانتشار در: ماهنامه پ د،یاز دکتر عبدالمج يادی

 Oral History Interviewدیاعلم، عبدالمج ،یشیقر احمد-

 اسناد) تیبه روا ي(خاندان پهلو هايمختار ـ پهلو يریجالل، حر فرهمند-

 یمرکز اسناد انقالب اسالم ،يشهال، مفاسد خاندان پهلو ياریبخت-

 چاپ نشر نظر ران،یمعاصر ا خیرضا شاه، مؤسسه مطالعات تار فرزندان-

 هانیک یبربادرفته. تهران: نشر شرکت انتشارات يدر حسرت آروزها ياشرف پهلو -

 مهدوي هوشنگ عبدالرضا ◌ٔ سفر شاه. ترجمه نیآخر ام،یلیو شوکراس،-

 . تهران: اختراندایهو يمعما). 1380عباس ( ،یالنیم-

 ی)، مترجم: هرمز عبداللهي(خاطرات اشرف پهلو نهیآ کیدر  ییهاچهره ،يپهلواشرف-

 سه زن، انتشارات: علم نیبهنود، کتاب ا مسعود-

 ی، ترجمه، سرهنگ غالمرضا نجات1332مرداد  28کودتا  ،یوروسکیگاز مارك-

 و کتاب سرا اریانتشارات ثالث، ماز ؛یخانیعال ینقیعل راستار،یعَلَم، و يهاادداشتیعلم،  اسداهللا-

 »ياشرف پهلو یقربان انیاز مرگ پاالنچ تیچهار روا« ،يجواد جواد دیس -

 جلد اول ،ي، ظهور و سقوط سلطنت پهلو1370فردوست، مؤسسه اطالعات،  نیارتشبد سابق، حس -

  »يرازیش مپوریکر رمختاریام« قراریرقص آتش و جان ب«مرزبان.  بایفر-
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 جشن تولد شوم ،يرازیپور ش میکر دنیبه آتش کش يماجرا دوست،منیا یعل-

 »آموزگار من نواب« ،یحجت محمدجواد-

 ناشر: مرکز ترجمه و نشر کتاب ،یکیارتش تار ا،یک ژنیب-

 یاسیس يناشر: موسسه مطالعات و پژوهشها ،ییدکتر مظفر بقا یاسیس نامهیزندگ ان،یآباد نیحس-

  یبا مقدمه باقر عاقل ،يخاندان پهلو نفوذيزنان ذ ،يکسر لوفرین-

  یفارس پندنتیندیا. »کنندیم یزندگ يامصادره يهاکارگزاران نظام در کاخ«-

  رانیمعاصر ا خیسلطنت مؤسسه مطالعات تار يشورا سی: رئیتهران نیالدجالل دیس-

  ثابت پاسالاهللا بیحسن. حب اثوند،یغ ینیشمس-

  ثابت پاسال بیحبجواد:  ش،یکاموربخشا-

  : مهتاب بهرام افراسیابی، همسران شاه، ناشر-

  ياسکندر دلدم، من و فرح پهلو-

 اقتصاد يایروزنامه دن». کجا هستند؟ نویگذار شرکت م انینوادگان بن«_

 عیصنعت و صاحبان صنا ژهیماهنامه و. »رانیتنها باز مانده نسل کارخانه داران بزرگِ ا ؛یحسن خسروشاه«_

 یخسروشاه یو کارنامه عل یزندگ ،يعصر پهلو رانیدر ا عیصاحبان صنا تیموقع ،يدیاصغر سع یعل_

 آپارات». (جماران) یباغ خسرو شاه«_

 عیصنعت و صاحبان صنا ژهی. ماهنامه ورانیتنها باز مانده نسل کارخانه داران بزرگِ ا ؛یحسن خسروشاه_

 اقتصاد يای. روزنامه دنیمل يبرندها نیتربا معتبر یصنعت نو؛یم_

 تیدر عصر مشروط جانیرجال آذربا مجد؛ییغالمرضا طباطبا ،يمجتهد يمهد_

 معدن جنابانیعال الز،یل دیو سع رانیخانه معدن ا سیمحمدرضا بهرامن، رئ_
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 . هفته نامه تجارت فردا"برباد رفته_"

 رانیا يبانک مرکز ياستهایمهران، هدفها و س یحسنعل_

 یخیاسناد تار ی)، ناشر: مرکز بررس1اسناد ساواك (جلد  تیمنصور به روا یحسنعل نهیکاب_

  دکتر جواد صدر) یاسیاز درون (خاطرات س ینگاه پور،یرسول یمرتض_

 اریتا بخت اءیض دیبهنود، مسعود، از س _

 سال،  37در  رینخست وز 22احمد،  ،یعیو سم يمهد ،يهرو_

 اراك خیاز تار گریدو بخش د ایکارنامه  م،یدهگان، ابراه _

 کتاب يایو روزگار آنان، تهران، دن هیقاجار خ،یدر تار يابونصر عضد قاجار، بازنگر _

افشــار. تهران. انتشــارات  رجیو ا ییغمای بی. به کوشــش حبتی. رجال عصــر مشــروط1363.دابوالحســنیســ ،يعلو _

 ریاساط

 رانیا یشفاه خیمصاحبه با پروژه تار _

 فردا ویدر غربت، راد رانیا یاقتصاد صنعت» معمار«مرگ  ؛یخانیعال ینقیعل _

 يعزر ریکتاب خاطرات مئ ؛یرضا، اماممغال _

  کوچک، مترجم :  رام، فرنوش طانیبزرگ ش طانی) شيزی(گعرزیال ر،یتسفر _

 رانیحضور در تحول صنعت کفش در ا دیصنعت، نقش خاندان عم ژهیرسانه و _

 بالّ یگروه صنعت انگذارانیحضور، بن دیو زمانه برادران عم یبه زندگ یاقتصاد نامه، نگاه _

 آب ها  يدر آن سو نیکارآفر یرانیا 4 یبه زندگ یفرصت امروز، نگاه _

 رانیمعاصر ا ختاری مطالعاتمؤسسه ». فرمانفرما رزایم نیعبدالحس« _

 خواه، کتاب خون و نفتحقیقت يرخسان فرمانفرمائیان ، منوچهر فرمانفرمائیان مترجم : مهد  _

 ییک شاهزاده ایران خاطرات
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 رانیاز ا يدختر ان،ییستاره فرمانفرما _

 الدولهنیام خانیرزاعلیم یاسیخاطرات س ان،ییحافظ فرمانفرما _

 اروپا در عصر انقالب ان،یحافظ فرمانفرمائ _

 ياریوشنود با افسانه اسفندگفت _

 )1(جلد  رانیدر ا استیمنوچهر، از تهران تا کاراکاس: نفت و س ان،ییفرمانفرما _

 روزیف میخاطرات مر م،یمر روز،یف _

  ،ی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالم231محسن، پنجاه سال فراز و فرود حزب توده، ص ،یچ رشانهیمد _

 یرانیحکومتگر ا يهاباقر، خاندان ،یعاقل _

 تهران روز،یمظفر ف یو اجتماع یاسیس یزندگ ،یعل ،یدهباش _

 تهران ،یو محمدرضاشاه یعصر رضاشاه گرانیناصر، باز ،ینجم _

 دانیپنجاه خاطره از پنجاه سال، تهران، جاو م،یابراه ،ییصفا _

 تهران، زوار ران،یشرح حال رجال ا ،يبامداد، مهد _

صوره اتحاد_ شش من سماعی(نظام ماف هیکو سناد، مدارك و  ریعالمگ ي، وبا)1392( يشمس و اعظم غفور لی)، ا (ا

 ق) 1321-23فرمانفرما در حکومت کرمانشاه  رزایم نیمکاتبات عبدالحس

  نیدائرةالمعارف مصور زر). 1374مجد، غالمرضا (زمستان  ییطباطبا _

 يحاکم در دوره پهلو اتیه یاسیفرهنگ س ،یلیرضا اسماع دیحم _

 دوم ينخبگان حاکم در دوران پهلو یاسیابوذر دالور ، فرهنگ س _

 یخانوادگ يدار هی: سرمايدر دوره پهلو عیتجار و صاحبان صنا تیکام، موقع نیریش دونیفر ،يدیاصغر سع یعل _

 ناشر: گام نو  ،يخاندان الجورد

 رانیدر ا یو خودکامگ يکارگر يهاهیاتحاد ،يالجورد بیحب _
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 بهشهر یو گسترش گروه صنعت شیدایسال پ 110 ان،یاکبر الجورد _

 ماهنامه مهرنامه ،»یمل دارهیسرما«، )1388(اسفند  یطرق یمحمد توکل _

 یبخش خصوص عیشدن صنا یمل يهابیآس ؛يدارهیانقالب و سرما). «1387بهمن  19( دواریکاوه ام _

  رانیا یشفاه خیتار». پهن کرد یروانیکه ا ياسفره«گالب پارسا.   _

تجار و صاحبان  تیموقع ،یدیاصغر سع یکام ، عل نیریش دنی_ فر
صر پھلو رانیدر ا عیصنا  یمتق میمحمدرح و کارنامھ ی: زندگیع

 یروانیا

 رانی. دانشگاه ارانیمعاصر ا یپزشک خیتار ،یتی_ جواد ھدا

 ١٣و  ١٢در قرن  رانی، شرح حال رجال ا)١٣۴٧( ی_ بامداد، مھد
 ، تھران: زوار)۶(جلد یھجر ١۴و 

ــا ــ تی_ س ــازمان آب ش ــا رازیس ــک تیو س ــکده علوم پزش  یدانش
 )ینماز مارستانی(ب

ــف نیري، روزگار پھلوي اول و  ــت_ محمد یوس ھاي عارف یادداش
 آزادیخواه شیخ عبدالرسول نیر شیرازي

س سخن ت،یرکن زاده آدم نی_محمدح شمندان و  فارس،  انیسرادان
 تھران

 یدر جنگ جھان انیرانیا یبزرگ/ نسل کش یقحط ،ی_ مجد محمد قل
 محمد ،یمیم، مترجم؛ کر١٩١٧ -١٩١٩ش/ ١٢٩۶ -١٢٩٨اول (

ــقل ــا ی_ عباس ــتھ ان،ییگلش ــیھا و اندگذش  ا،ی ،یزندگ یھاھش
 )٢و ١خاطرات من (جلد 

مصدق،  نیخاطرات دکتر غالمحس  ،یغالم رضا نجات میو تنظ ھی_ تھ
 در کنار پدرم مصدق

ـــناد نھضـــت مقاومت مل ثی_ حد ) ٢(جلد  رانیا یمقاومت: اس
 یانتشارات نھضت آزاد

صر پھلو ساواک،  تیبھ روا ؛ی، جمال امام٢٠ ی_ رجال ع سناد  ا
 یخیاسناد تار یمرکز بررس

ش صر پھلو دی_ جم ساواک،  تیبھ روا یآموزگار: رجال ع سناد  ا
 یخیاسناد تار یناشر: انتشارات مرکز بررس
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 ٢ جلد –السلطنھ  نیار، خاطرات عشاف رجیور، االود سعس_ م

 یپھلو ایخاطرات ثر ،یاریبخت یاریاسفند ای_ ثر

کام ،  نیریش دونی، فر رانیا ی_ سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصاد
 ، نشر فرھنگ صبا ایفرجام ن مانیا

از تمدن  یاکرمان مجموعھ یباغ ھرند: ٨۶/۴/١٧_ روزنامھ رسالت
 کھن کرمان

ـــرت آســـوده : خاطرات و  یخاطر اعل ،یداوودآباد دی_ حم حض
 یدکتر محمد سام کرمان یھاناگفتھ

 تھران، البرز  ،یمحمود، رجال عصر پھلو ،ی_ طلوع

 دانیتھران، جاو ار،یتا بخت نیاالدیمسعود، از ض_ بھنود، 

 تھران، علم رپنج،یم یدوقلو د،یجمش ،یجانی_ الر

صر پھلو  ساواک (ول تیبھ روا ی_ رجال ع سناد  )، تھران، انیا
  یاسناد انقالب اسالم یمرکز برررس

 سقوط شاه، ترجمھ امران، تھران، اطالعات دون،یفر دا،ی_  ھو

ستم  سناد)، تھران،  تیبھ روا یندان پھلو(خا ھایپھلو ،ی_ ر ا
 رانیمعاصر ا خیموسسھ مطالعات تار

ــنامھ ا»مجلس ندگانینما« ان،ی_ ژانت د. الزار  انیرانی، دانش
 رمندیتھران: انتشارات ھ ،یارمن

  یو چھارم قانون گذار ستبی تا ششم يو مجلس از دوره انیارمن«. یملک کیآنوش _

صاحبھ فل ،یالجورد بی_ حب  یشفاھ خیبا پروژه تار انیآقا کسیم
، ١٩٨۶دانشـــگاه ھاروارد،  انھیبخش مطالعات خاورم ران،یا

 .سیپار

 . اول. تھرانرانیو ا ریرکبیام). ١٣۵۴( دونیفر ت،ی_ آدم

ـــ کوشش يپسرانه يهارستانیتا دب انیکازهای ياز مدرسه). «1392آرا (زمستان  ان،یآوانس_  يو دخترانه انیدداوی ـ

 مانیپ یفصلنامه فرهنگ. »ممری ـ کوشش

 تھران. تھران. خیتار). ١٣۵٧( زیکالم، عبدالعز جواھر _
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 ن؛یحســ ،یبوردیاحمد؛ با دیرضــا؛ فرھنگ، ســ یعل ،ی_ خراز
سن عل ان،یداود سفند  ؛یوارطان؛ برھان، ح ھا نامھ). «١٣۵١(ا

 دیخاطرات وح». و اظھار نظرھا

 تھران. یارمن انیرانیا). ١٣۵۶( لیاسماع ن،ی_ رائ

 . تھرانمیتھران قد). ١٣۵٧جعفر ( ،ی_ شھر

شم صدر ھا . رانیو مجالت ا دیجرا خیتار). ۶۴–١٣۶٣محمد ( ،ی_ 
 اصفھان

پنھان،  مھین ،یدر عصـــر پھلو انیاحمد،  بھائ ،یاری_ اللھ
 ھانیشرکت انتشارات ک

. »شـــودیاز اخالق م ی: بازار دارد خالیصــــادق رمحمدیم_ «
 اقتصاد یایروزنامھ دن

ش_  صنعت ا داریروز د کیاز  یگزار گاز  ران،یبا مرد پر تالش 
 نیخبر آنال». متولد شد رانیچگونھ در اقتصاد ا عیما

کنندگان گاز  عیو توز انیکارفرما یانجمن صـــنف خچھی_ تار
ــنف. »رانیا عیما کنندگان گاز  عیو توز انیکارفرما یانجمن ص
 رانیا عیما

ــن خل ییویدیو یوگو_ گفت ــنعت گاز = گفتگو یلیبا محس  یپدر ص
 یلیبا محسن خل رانیروزنامھ ا

و  یفرھنگ ،یو خدمات علم نامھیزندگ). ١٣٩١( یمھد ،ی_ جمال
ـــاد ـــن خل یاقتص . تھران: انجمن آثار و مفاخر یلیمھندس محس

 یفرھنگ

 گفتگو با احمد پورفالح ،یمحمد فراھان -پور  یقاض ری_ ام

 –برق  یمھندســ ســانسیمســعود دانشــمند ل  وز،ین نی_ وبالگ ت
 کالکتروتکنی

 !رانیا اردریلیم ١۵از  یکی یھوشنگ ادھم نامھی_وبالگ، زندگ

 https://www.eghtesadonline.com/fa/author/3533 ن،ی_ اقتصاد آنال

ــ ــدگ ــ ی_ زن ــم ـــــا ح ــرض ــالم ــھ غ ــام ــن ــ یدی ــارک  یان

http://www.birunite.com/fullcontent/Persian/ 

 یمسعود خوانسار یوگرافیکسب و کار، ب شروانی_ پ

 یاریشھر انیعدالت دیجمش ،ی_ وبگاه دانشگاه آزاد اسالم
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https://web.archive.org/web/20121228030611/http://www.khabaronline.ir/deta

il/199223 


