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این کتاب در واقع جلد ۲ کتاب »خوِد خدا« -البته با 
نام مستقل- است، لذا برای جلوگیری از تکرار بحث، 

از نوشتن مقدمه خودداری شد.



بخش اول

 اقتصاد، معیشت و عدالت



خدازاده   |    بخش اول:  اقتصاد، معیشت و عدالت۱۰



فصل اول

فساد اداری

1
آرتور میلسپو، مشاور سابق دفتر تجارت خارجی وزارت امور خارجه ایاالت متحده، 
که برای سازمان دهی وزارت دارایی ایران استخدام شد، در کتاب »آمریکایی ها در 

ایران« می نویسد:

حکومت ایران همیشه در ردیف فاسدترین حکومت های جهان بوده است. به 
نظر من در حال حاضر این حکومت به مراتب فاسدتر از سال ۱9۲۲م ]۱۳۰۱ شمسی[ 

است.۱

2
از نوشته های  خ فرانسوی، در یکی  میشل فوکو، فیلسوف، جامعه  شناس و مور
خود که در جلد سوم از مجموعه »یادداشت ها در چهار جلد« گردآوری شده است، 

می نویسد:
[ یک باره امتیازی به یکی از خویشان یا درآمد معینی به یکی از نورچشمی ها   ]در دربار
واگذار می شود. »ساختمان دست یکی از برادرهاست؛ مواد مخدر دست خواهر 
دوقلوی شاه است؛ معامله ی اشیاء عتیقه دست پسر همین خواهر است؛ قند 

1. Arthur Chester Millspaugh, Americans in Persia, p83.



خدازاده   |    بخش اول:  اقتصاد، معیشت و عدالت۱۲

آقــایــان۱ اســت؛ اسلحه دســت طوفانیان اســت؛ خاویار به دولو  دســت فیلیکس 
سپرده شده است. حتی کار پسته هم به یکی واگذار شده است. »نوسازی« زمینه را 
برای اختاس  های خیلی بزرگ فراهم کرده است. از برکت وجود بانک عمران، منافع 
اصاحات ارضی، آخر سر از جیب شاه و خانواده اش سر در آورده است؛ محله هایی 

که باید در تهران ساخته شود، از پیش مثل غنایم جنگی تقسیم شده است.۲

3
پروفسور جیمز بیل، استاد روابط بین الملل کالج ویلیامزبورگ ویرجینیا، در کتاب خود 

که تحت عنوان »عقاب و شیر: تراژدی روابط ایران و آمریکا« منتشر گردیده، می آورد: 

هویدا، وزیر دربار در اوت ۱978م ]مرداد ۱۳57 شمسی[ به سفیر ایران در انگلیس 
شکایت کرد که »فساد در سطح مقامات بلندپایه به میزان شــرم آوری زیاد شده 
است«. به اظهار هویدا این فساد بسیار محسوس بود. زمانی که شاه اعام کرد 
قصد دارد یک برنامه مبارزه با فساد را منتشر کند، هویدا او را از این کار باز داشت 

چرا که ]معتقد بود[ »مردم آن را به سخره خواهند گرفت«.۳

۱. فیلیکس یکی از نزدیکان و دوستان محمدرضا شاه بود. در خاطرات فردوست آمده است: دکتر آقایان بزرگترین سوء 
استفاده چی قرن به شمار می رفت و با ارقــام درشت سر و کار داشــت. تا سال ۱۳5۰ انحصار خرید شکر ایــران را در دست 
داشت که این معامات را از طریق برخی کمپانی های فرانسه انجام می داد. )فردوست، حسین، خاطرات ارتشبد فردوست، 

ج۱، ص۲۶۳، تهران، اطاعات، ۱۳7۰(.
2. Michel Foucault, Writings in Four Volumes, Volume III, p855
3. James A. Bill, the Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations, p217. 



۱۳فصل اول: فساد اداری

4
کتاب  در  کالیفرنیا،  باربارا  سانتا  دانشگاه  در  جامعه شناسی  استاد  فــوران،  جان 
»مقاومت شکننده: ت اری خ ت ح والت اج ت م اع ی ای ران از س ال ۱5۰۰ م ی ادی ت ا ان ق اب« 

می نویسد:

نظام غرق در فساد، رشوه خواری و طمع مال اندوزی بود. در رأس این فساد، شاه، 
خواهرش اشرف و وزیر دربارش امیر اسداهلل علم بودند، بعد نوبت امیران ارتش و 
نخبگان می رسید که هر یک برای خود نیمچه درباری داشتند و اعوان  و انصاری را دور 
خود جمع می کردند و بخشی از همه مقاطعه کاری های پرسود را به خود اختصاص 
می دادند. بنا به خوش بینانه ترین برآوردها، در فاصله سال های ۱97۳-۱97۶م ]۱۳5۲- 

۱۳55 شمسی[ مقام های دولتی حداقل یک میلیارد دالر کمیسیون گرفته اند.۱

1. John Foran, Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution, p313.
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5
آرتور میلسپو، مشاور سابق دفتر تجارت خارجی وزارت امور خارجه ایاالت متحده، 
که برای سازمان دهی وزارت دارایی ایران استخدام شد، در کتاب »آمریکایی ها در 

ایران« می نویسد:

ابتدایی  سال های  با  معادل  شمسی،   ۱۳۲۲[ ۱9۴۳م  ســال  در  ایــران  حکومت  در 
 عمومی و عمًا به یک موضوع عادی 

ً
حکومت محمدرضا پهلوی[، دوز و کلک تقریبا

و جاری تبدیل شده بود. بازرگانان، مالکین و همه ی کسانی که با دولت سروکار 
داشتند از این موضوع رنج می بردند، ولی به این دلیل که ناچار بودند خودشان را با 
آن تطبیق بدهند، مجبور به پذیرش این موضوع می شدند و بنابراین آن را تشویق 
هم می کردند. کارمندان دولت برای انجام هر کاری که به یک نفر سود می رساند، 
رشوه می گرفتند و هرگاه که به آنان رشوه داده نمی شد به راحتی پرونده  مربوطه 
را محو می کردند. کاالها و پول دولت را می دزدیدند؛ در جمع آوری غات با مالکین 
سوءاستفاده  راهــزنــان  چماق  همچون  درآمـــد،  بر  مالیات  از  می کردند؛  بند  و  زد 
می کردند؛ کاالهای انحصاری را در بازار سیاه می فروختند و الستیک و سایر وسایل 
اتومبیل های دولتی را بر می داشتند. در محافل عالی، وزیران از امتیازاتی که به آنان 
داده شده بود سوءاستفاده می کردند و کاالها را یا به نفع جیبشان می فروختند یا 
خودشان توزیع می کردند. گفته می شد در ارتش به تدریج که پرداخت حقوق ها 
از سلسله مراتب اداری رو به پایین می رفت، هر افسری سهم خود را برمی داشت 
آنچه به او تعلق می گرفت دریافت می کرد. به طور کلی  و سرباز در حدود نیمی از 
زیردست ها به باالدست ها و ضعفا به اقویا باج می پرداختند. بخشی از این فساد 
همان علت های شومی را داشت که در جهان غرب دارد. قسمتی از آن را می شد 
، ناامنی و عادت به بیهودگی حاصل از آن  در اشتباهات گذشته، سوء اداره کشور
ج و  ج و مر ردیابی کرد. بخش بزرگ تری را می شد به گردن دیکتاتوری پهلوی و هر
آن گذاشت. اشخاصی که اکنون دست به دزدی هــای بزرگ می زدند،  از  تورم بعد 
آموخته، در فعالیت های بازرگانی   اغلب همان هایی بودند که درسشان را از شاه 
او شرکت کرده یا به عنوان هم دست به او خدمت کرده بودند. تورم نیز به نوبه 
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خود سودجویی را تشویق کرده بود، به طوری که تفکیک بین دادوستد درست و 
نادرست را مشکل ساخته بود.۱

1. Arthur Chester Millspaugh, Americans in Persia, p83-84.
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6
 آرتور میلسپو، مشاور سابق دفتر تجارت خارجی وزارت امور خارجه ایاالت متحده، 
که برای سازمان دهی وزارت دارایی ایران استخدام شد، در کتاب »آمریکایی ها در 

ایران« می نویسد:

عاوه بر این، افزایش قیمت ها، قدرت خرید کارمندان حقوق بگیر دولت را کاهش 
داده بود و بدین جهت بسیاری از آنان -و شاید اغلب آنان- چاره ای نداشتند جز 

اینکه یا از گرسنگی بمیرند یا دست به دزدی بزنند.

افراد فاسد، حریص و خودخواه از خرابی اوضاع و تضعیف روحیه ی طبقه ی حاکمه 
بــه نحوی  بــه سوءاستفاده چی شــدنــد.  بــازرگــانــان تبدیل  بــهــره بــرداری مــی کــردنــد. 
باورنکردنی نسبت به منافع بلند مدت شان کور شده و به اشخاصی که بیشترین 
اغتشاشات را به وجود می آوردند پیوسته بودند و با این کار خود، به آشوب دامن 

می زدند.

از خیانت نداشت و  ایــران هیچ معیار درستی  که جامعه ی  این بود  از همه  بدتر 
هیچ خشم و نفرتی نسبت به فساد نشان نمی داد. در بسیاری موارد به حقه بازان 
جنبش  هیچ  می گرفت.  نــادیــده  را  ــان  آن فساد  و  می گذاشت  احــتــرام  سرشناس 
سازمان یافته ای علیه دزدی و اختاس تشکیل نشده بود. تعداد ناچیزی از کسانی 
که متهم به دزدی می شدند تحت تعقیب قانونی قرار می گرفتند و تعداد کمتری 
 همگی از چنگ قانون می گریختند و 

ً
محکوم و مجازات می شدند. دزدان بزرگ تقریبا

حقه بازان مشهور می توانستند با اندکی کسر آبرو همچنان در سیاست و دستگاه 
 هیچ چیزی در برابر انحطاط اخاقی ایستادگی 

ً
دولت به کارشان ادامه دهند. تقریبا

نمی کرد؛ نه آداب و رسوم عمومی، نه امانت قضایی، نه مطبوعات منعکس کننده ی 
افکار عمومی و نه یک رهبری آرمان گرا.۱

1. Arthur Chester Millspaugh, Americans in Persia, p84.
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7
 پیتر آوری، از برجسته ترین متخصصان تاریخ و ادبیات ایران در جهان و از محققان 

برجسته کمبریج، در کتاب »ایران مدرن« می نویسد:

برای یافتن شغل در این سازمان ها، ]سازمان های تخصصی، مانند سازمان برنامه 
و شورای عمران روستایی[ داشتن پارتی و هماهنگی کردن، اهمیت زیادی دارد. 
استخدام در دستگاه های دولتی نیز نیاز به سفارش و برنامه دارد. در نظام پارتی بازی، 
می توان با یاری یک خانواده سرشناس یا فامیل سببی یا شخصی که با متقاضی 
شغل قرابت خانوادگی دارد، به دستگاه دولت وارد شد. درهای سازمان های دولتی 
به روی جوانانی باز است که نام و نشانی از یک آدم سرشناس را به همراه داشته 
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 اگر ]آن 
ً
باشند. البته،  آوردن توصیه نامه برای یک مقام باالی آن سازمان -خصوصا

مقام[ در یکی از شوراهای عالی دولتی که به بهانه نظارت بر کار این سازمان ها ایجاد 
شده ولی در اصل به دلیل اشتغال زایی برای وزرای سابق و سفرای بازنشسته و 

غیره تشکیل شده است، عضو باشد- مؤثرتر خواهد بود.۱

8
 پیتر آوری، از برجسته ترین متخصصان تاریخ و ادبیات ایران در جهان و از محققان 

برجسته کمبریج، در کتاب »ایران مدرن« می نویسد:

برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد از طرف دولت اعام می شد اما تأثیر واقعی 
چندانی نداشت. معمواًل کسانی جریمه می شدند که کارمندان رده های پایین به 
شمار می رفتند، تقصیر کمتری داشتند و بی دفاع و کم خطر بودند. ازسویی مالکان 
یا  ]واقعی  نفوذ  اعمال  و  مــأمــوران دولــت  به  از طریق رشــوه دادن  که  قدرتمندی 
آن ها را ببندند یا شیرین کنند، بیرون از چارچوب  ظاهری[ توانسته بودند دهان 

قانون می ماندند و با دوز و کلک از پرداخت مالیات ]و جریمه و...[ فرار می کردند.۲

1. Peter Avery, Modern Iran, p297.
2. Peter Avery, Modern Iran, p460-461.
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9
 پیتر آوری، از برجسته ترین متخصصان تاریخ و ادبیات ایران در جهان و از محققان 

برجسته کمبریج، در کتاب »ایران مدرن« می نویسد:

در زمانی که ]موضوِع دادِن اختیاراِت بیشتر به استان ها در میان بود[، گزارش های 
ناراحت کننده ای حاکی از اخاذی ژاندارم ها از مردم مناطق دور افتاده کشور می رسید؛ 
داشتند.  عهده  به  را  مناظق  این  در  امنیت  حفظ  وظیفه  مأموران  این  درحالی که 
میزان فساد و اخاذی ژاندارم ها به حدی بود که چند ژاندارم به وسیله روستاییان 

خشمگین به قتل رسیدند.۱

1. Peter Avery, Modern Iran, p462.
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10
خ ایرانی-آمریکایی خاورمیانه و استاد برجسته تاریخ در کالج   یرواند آبراهامیان، مور
باروخ و مرکز تحصیات تکمیلی دانشگاه نیویورک، در کتاب »ایران بین دو انقاب« 

می نویسد:

به نقل از روزنامه ای مربوط به پنتاگون، »در سال ۱977م ]۱۳5۶ شمسی[ فساد به 
 نهایت خود رسیده بود... حتی برآوردهای محتاطانه نشان می دهد که فساد ]اداری[ 
بین سال های ۱97۳ تا ۱97۶م ]۱۳5۲ تا ۱۳55 شمسی[ دست کم شامل یک میلیارد 

دالر بوده است«.۱

11
، پژوهشگر آمریکایی و همسر ریچارد هلمز رئیس اسبق سیا و سفیر   سینتیا هلمز
آمریکا در ایران در پنج سال آخر رژیم پهلوی، در کتاب »خاطرات یک همسر سفیر 

در ایران« می نویسد: 

افراط  ناگهانی و شخصی شاه بود.  این وضع مایه سرشکستگی  که  واضح است 
بار  برای نخستین  اتاف منابع عظیمی شده بود.  بی پروا در مصرف پول موجب 
 ، ح گردید. اعضاء خاندان سلطنت و بسیاری دیگر  مطر

ً
فساد روزافزون کشور علنا

دست اندرکار معامات مربوط به پروژه هایی بودند که به مبالغ سرسام آوری ختم 
می شد. با افزایش قدرت شاه و دور شدنش از مردم، وزرای پریشان خاطر او بیشتر 
بر اطاعت نوکرمآبانه خویش افزودند. بادمجان دور قابچین ها در اطراف وزرا، امرای 

1. Ervand abrahamian, Iran between Two Revolutions, p44.



۲۱فصل اول: فساد اداری

ارشد و خاندان سلطنتی رشد نمودند. ]...[ مبالغ پیمان ها به قدری بزرگ بودند که 
حتی درصد کوچکی رشوه هم پول کانی محسوب می شد.۱

12
 فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 

یک شب با برادرم )که آن زمان وزیر دربار بود( شام می خوردم. او را هم با این عقیده 
خود که تصویر شاه به عنوان پدر ملت رو به نابودی است و نارضایتی ها حالت 
گسترده ای به خود گرفته موافق دیدم. امیرعباس معتقد بود »در این میان، تقصیر 
عمده به گردن خانواده سلطنتی است و اگر شاه تاج و تخت خود را از دست بدهد، 
این کار در درجه اول به خاطر اعمال و رفتار بــرادران و خواهران خود اوســت...« و 
در این باره هم می گفت: »تو نمی توانی درک کنی که در دربار چه می گذرد: مسابقه 
غارتگری است. النه فساد است... من بارها با ارباب راجع به مسائل دربار صحبت 
کرده ام )برادرم بعد از انتصابش به نخست وزیری همواره موقع نام بردن از شاه، 
لقب ارباب را به کار می گرفت( و بیش از هزار دفعه به او تذکر داده ام که اگر بنا است 

1. Cynthia Helms, An ambassador’s wife in Iran, p173.



خدازاده   |    بخش اول:  اقتصاد، معیشت و عدالت۲۲

با فساد مبارزه شود بایستی این کار را از خانه خود آغاز کند و در وهله اول نیز با 
قاطعیت به حساب و کتاب خانواده اش برسد... در سال ۱975م ]۱۳5۴ شمسی[ 
آمریکا نشان داد: میلیون ها دالر رشوه از سوی کمپانی های  که تحقیقات سنای 
این میان  کشورهای جهان پرداخت شده و در  آمریکایی به مقامات سرشناس 
اقــام هنگفتی نیز به دست خانواده سلطنتی ایــران رسیده، اربــاب به من گفت: 
حق  دیگری  هرکس  مثل  خواهرانش  و  بــرادران  می کند  فکر  و  نیست  مسئله ای 
دارند دست به معامله بزنند و برای گذران زندگی خود بکوشند. او معتقد بود که 
در حال حاضر دریافت کمیسیون در معامات گوناگون همه جا مرسوم است و 
یک امر طبیعی محسوب می شود... ]![« در جواب برادرم گفتم: »همین مسئله به 
 نمی تواند تفاوت بین حق داللی و رشوه خواری 

ً
خوبی نشان می دهد که شاه واقعا

را درک کند« و امیر عباس پس از تأیید گفته ام، افزود: »... ولی او سرانجام استدالل 
مرا پذیرفت و به من مأموریت داد تا ضوابطی برای فعالیت های خانواده سلطنتی 
تدوین کنم که طبق آن هیچ کدام شان حق نداشته باشند در معاماتی که مربوط 
برای  را  وزرا  بنویسند،  توصیه  مختلف  وزرای  بــرای  کنند،  دخالت  است  دولــت  به 
امور مربوط به خودشان تحت فشار قرار دهند، تصدی مقامات رسمی را به عهده 
بگیرند و... اما متأسفانه باید بگویم که پس از تهیه و تنظیم این ضوابط، هر موقع 
از شاه خواستم تا مفاد آن را به اطاع عموم برساند، از این کار طفره رفت و از من 
خواست کمی صبر کنم، تا جایی که هنوز هم نتوانسته ام بفهمم که دلیل تعلل 
او چیست؟...«. اعام ضوابط مربوط به فعالیت های خانواده سلطنت تا اواخر ماه 
آن به اطاع عموم  آبان ۱۳57[ به تأخیر افتاد و هنگامی مفاد  اکتبر ۱978م ]اوایــل 

ج شده بودند.۱ رسید، که اکثر اعضای خانواده سلطنت از کشور خار

1. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p32-33.
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13
فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 

طی روزهای بعد، دولت کمپین وعده داده شده خود را علیه فساد آغاز کرد. ولی 
را  اصلی  مفسدین  آنکه  جای  به  امامی  شریف  دولــت  مبارزه  این  جریان  در  البته 
-که جزء خانواده و اطرافیان شاه بودند- تحت تعقیب قرار دهد و اثر مطلوبی بر 
افکار عمومی بگذارد، به سراغ چند تن از عناصر درجه دو رفت و به عنوان مثال با 
از  دستگیری وزیر سابق بهداری ]دکتر شیخ االسام زاده[، در حقیقت کوشید تا 

آن ها به صورت سپر ایمنی مهره های اصلی استفاده کند.۱

1. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p54.
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14
فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 

]امیرعباس  او  از  و  کــردم  ح  را مطر این پاسخ، مسئله ای بسیار بدیهی  با شنیدن 
هویدا[ پرسیدم: »اگر این طور است، پس چرا آن ها را به محاکمه نمی کنید؟« که 
برادرم ابتدا نگاهی حاکی از یأس و افسردگی به من انداخت و سپس گفت: »چرا 
فکر می کنی که من آن ها را به محاکمه نمی کشم؟ مگر کار دیگری جز محاکمه کردن 
آن ها هم می شود انجام داد؟... ولی چه فایده! چون آب از سرچشمه گل آلود است 
و اگر قصد مبارزه با این مفسدین باشد، باید از باال شروع کرد و اول از همه خانواده 
شاه و اطرافیانشان را به محاکمه کشید. هر کار دیگری هم غیر از این اگر انجام شود 
 مسخره است که 

ً
بی نتیجه است و به هر حال وقتی شاه ماهی از تور گریخته، واقعا

بچه ماهی ها را صید کنیم...«۱ 

1. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p90-91.
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15
 فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 
فسادی که درون دربار شاه وجود داشت ابعاد وحشتناکی به خود گرفته بود. برادران 
و خواهران شاه معموال از طریق شرکت هایی که گاه خودشان نیز جزء سهامداران 
 به این مسئله 

ً
عمده آن ها بودند، حق العمل های کانی به چنگ می آوردند. بعدا

باز خواهم گشت، در حال حاضر کافی است بگوییم که اقدامات آن ها الگویی برای 
تقلید دیگران می شد و به صورت منبعی در آمده بود که جامعه را در هر سطحی به 
آلودگی می کشانید. در مدت زمان ]کوتاهی[ که برای امضای قرارداد صرف می شد، 
ثروت های عظیمی به دست می آوردند، رسوایی ها به سرعت چند برابر شده بود. 
از  آمریکا افشا کرد که در جریان یکی  ]چنان که[ یک بار کمیسیون تحقیق سنای 
معامات با کمپانی های آمریکایی عده زیادی از جمله شوهر خواهر شاه و فرمانده 
نیروی هوایی ایران ]ارتشبد خاتمی[ به اتفاق پسر بزرگ واالحضرت اشرف ]شهرام[ 
رشوه هنگفتی دریافت کرده اند و نیز در زمانی دیگر همه با خبر شدند که دریادار 
سه  حــدود  تسلیحاتی  معامله  یک  ضمن  دریایی  نیروی  فرمانده  عطایی«  »رمــزی 

میلیون دالر رشوه گرفته است.۱

1. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p91.



۲7فصل اول: فساد اداری

16
 فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 

»پنت  مجله  با  مصاحبه ای  طی   
ً
اخــیــرا  ،»79 »سقوط  کتاب  نویسنده  آردمـــن۱  پــال 

با رد این نظریه که  - خرداد ۱۳58 شمسی[(  هــاوس« )شماره ۱979مــاه ژوئــن ]تیر
او شد، به  کشور سبب سقوط  کــردن  برنامه های مدرنیزه  اجــرای  سرعت شاه در 
ثروت  »اگــر شاه منابع  اســت:  گفته  و  پرداخته  بررسی علل واقعی سرنگونی شاه 
برای  اگــر شــاه یک میلیارد دالر  آن همه ســاح تلف نمی کرد؛  بــرای خرید  را  کشور 
آمد نفتی  خودش برمی داشت، یک میلیارد هم به ژنرال هایش می داد و بقیه در 

1. Paul Emil Erdman
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 می توانست پسرش را بعد از 
ً
ایران را صرف توسعه و پیشرفت کشور می کرد، حتما

خود به تخت سلطنت بنشاند!...«۱

17
 فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 

درآمد ایران از بابت فروش نفت به مراتب بیشتر از گذشته شد )5۰ درصد از سود(]به 
، تمام درآمد  ایران می رسید[، ولی به خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور

نفتی به هدر  رفت و یک بار دیگر ایران در معرض تهدید ورشکستگی قرار گرفت.۲

1. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p100.
2. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p130-131.
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18
 فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 57 و برادر امیرعباس 

هویدا، در کتاب »سقوط شاه« می نویسد: 

شاهزادگان پهلوی هر یک برای خود تشکیاتی به مثابه یک دربار کوچک همراه 
با خدم و حشم فراوان داشتند که اطرافیان آن ها نیز پیرامون خود، حلقه هایی به 
وجود آورده  بودند و در اشاعه احساسات ناخوشایند علیه دیگر اعضای خانواده 
 در 

ً
، خانواده شاه مستقیما آغاز سلطنت از هیچ کوششی فروگذار نمی کردند. در 

امور تجارتی و معامات آن قدرها دخالت نمی کردند. آن ها تنها با افرادی در بخش 
خصوصی همکاری داشتند و از این طریق وارد معامله می شدند و شاه نیز معمواًل 
ناظر کارهایشان بود. ولی به مرور -و به نحوی غیر مشهود- این وضع تغییر یافت. 
تا آنکه همراه با افزایش قیمت نفت و سست شدن کنترل شاه بر خانواده اش، 
ناگهان اشتهای شاهزادگان پهلوی به کسب ثروت نیز چنان باال گرفت که گویی 
برای  سلطنت  خــانــواده  اقــدامــات  چــون  آن،  دنبال  به  و  نیست  سیرشدنی  هرگز 
طبقات مختلف به صورت الگو در آمد، دامنه کار به جایی کشید که از سال ۱977م 
]۱۳5۶ شمسی[ به بعد می شد ایــران را به صورت صحنه ای مجسم کرد که در آن 

تکه ای گوشت را به میان یک گله سگ گرسنه انداخته باشند.۱

1. Fereydoun Hoveyda, the fall of the Shah, p136.
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19
سراب  ــران:  »ای کتاب  در   ، تایمز فایننشال  روزنامه  سابق  خبرنگار  گراهام،  رابــرت   

قدرت« می نویسد:

به عنوان  ــیــره ای۱  ل میلیون  یــک  داللـــی  حــق  یــک  شمسی[   ۱۳5۰[ ۱97۱م  ســال  در 
حق الزحمه به شاپور ریپورتر بابت سهمش در ترتیب معامله ی تانک های چیفتن 
انگلیسی پــرداخــت شــد. ایــن پــول از طــرف دولــت انگلیس و با اطــاع شــاه برای 

 یک معامله میان دو دولت بود، پرداخت گردید.۲
ً
معامله ای که ظاهرا

خ آن زمان. ۱. حداقل چهارده میلیون تومان به نر
2. Robert Graham, Iran: The Illusion of Power, p155.
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20
سراب  ــران:  »ای کتاب  در   ، تایمز فایننشال  روزنامه  سابق  خبرنگار  گراهام،  رابــرت   

قدرت« می نویسد:

ایران که در  نتیجه بررسی  پنتاگون درمــورد رشوه دهی در قراردادهای تسلیحاتی 
سال ۱977م ]۱۳5۶ شمسی[ منتشر شد، این بود که »رفتار گذشته شرکت های 
آمریکایی که به دنبال قراردادهای چند میلیون  دالری بودند نشان می دهد ]گویا[ 
]ترغیب  را  آن هــا  که  می دیده اند  قمار  در  باالیی  شانس های  و  بــزرگ  وســوســه  ای 
آن  ایرانی هم در  آینده هم به رشوه دهی به واسطه ها که مقامات  تا[ در  می کرده 

شریک بودند، ادامه دهند«.۱

1. Robert Graham, Iran: The Illusion of Power, p174.
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21
سراب  ــران:  »ای کتاب  در   ، تایمز فایننشال  روزنامه  سابق  خبرنگار  گراهام،  رابــرت   

قدرت« می نویسد:

یکی از فروشندگان اسلحه انگلیسی گفت: »فروشندگان آمریکایی به افراد اصلی 
به طریقی بسیار انبوه رشوه می دادند و میلیون ها دالر را صرف رشوه به مقامات باال 
رتبه می کردند«. فشارها آن قدر شدید بود که در موارد متعدد بدون تفکر قبلی از 
چ در موقع شهادت  جانب هر دو طرف، تصمیمات مهمی اتخاذ می شد. سناتور چر
در کمیته ی مربوط به شرکت های چندملیتی سنای آمریکا گفت: »ما شواهد قوی 
در دست داریم که نشان می دهد مدت ها قبل از اینکه دولت ما تصمیمی در مورد 
عرضه F-۱۴ برای فروش خارجی بگیرد، فروش این هواپیماها به ایران تحت فشار 
شدید صورت گرفته بود«. موضوع، مربوط به یک حق داللی ۲8 میلیون دالری در یک 

قرارداد دو میلیارد و دویست میلیون دالری بود.۱

1. Robert Graham, Iran: The Illusion of Power, p175.
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