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 چکیده

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و های دربار پهلوی، زنان حضوری مؤثر در عرصهطبق سیاست

و  های اقتصادییتاقتصادی ایفا کردند. اشرف پهلوی، از متنفذان دربار بود که در برخی فعال

است از اینکه سؤاالت اصلی پژوهش حاضر عبارت. اجتماعی این دوران نقش مؤثری ایفا کرد

های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم چه بود؟ ها و نقش اشرف پهلوی در فعالیتانگیزه

ودکی و دوران کبا توجه به انزوای اجباری  ،اشرف پهلوی پژوهش حاضر بر این است که

سیاسی و ، اهداف اقتصادیرسیدن به برای  های قدرتمندیانگیزه ،بزرگسالیدوران  گراییرونب

صدد کسب منافع مادی از قِبَلِ این ر، دو یافتن وجهه اجتماعی نماییقدرتمنظور داشت و بهاجتماعی 

بر استفاده از ، مبتنی تحلیلی-توصیفیرویکرد  مقاله حاضر با روش تحقیقات تاریخی وبود.  هافعالیت

، ای و اسناد آرشیوی موجود در سازمان اسناد ملی ایران و مرکز اسناد انقالب اسالمیمنابع کتابخانه

طلبانه های جاهداد انگیزهتالش اشرف در برون. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید ه استشدتدوین

 .استوی در جبران کمبودهای دوران کودکی 

 

، دوره پهلوی دوم، فعالیت اقتصادی، فعالیت اجتماعی، فعالیت ف پهلویاشر کلیدی: هایهواژ

 سیاسی.
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The role of Ashraf Pahlavi in the economic and social activities of the 

second Pahlavi period 

Elham Malekzadeh1/ Semane Najjarzadeh Kilishmi2 

Abstract 

According to the policies of the Pahlavi court, women played an effective role in 

the social, political, cultural and economic fields. Ashraf Pahlavi was one of the 

influencers of the court who played an effective role in some economic and 

social activities of this era. The main questions of the current research are what 

were the motivations and role of Ashraf Pahlavi in the economic and social 

activities of the second Pahlavi period? The current research is based on the 

fact that Ashraf Pahlavi, due to the forced isolation of his childhood and the 

extroversion of her adulthood, had strong motivations to achieve economic, 

political and social goals, and in order to show her power and gain social 

image, she tried to gain material benefits through these activities. The present 

article was compiled with the method of historical research and descriptive-

analytical approach, based on the use of library resources and archival 

documents available in the National Library of Iran and Islamic Revolution 

Document Center. The result of this research confirms Ashraf's efforts in the 

output of her ambitious motives in compensating for the shortcomings of his 

childhood. 

Keywords: Ashraf Pahlavi, second Pahlavi period, economic activity, social 

activity, political activity. 
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 مقدمه

پهلوی  هایشاهپور در مقایسه با حتی و دربار پهلوی هایشاهدختنفذترین ز متا ،اشرف پهلوی

در مسائل سیاسی  یدر زمان حکومت پدرش نقش کهیبرخوردار بود. درحال بیشتریاز قدرت نیز 

. کند ترپررنگهر روز  مجال را به او داد تا نقش خود رااین  برادرشدربار  ،و اجتماعی نداشت

 اقتصادی ازنظربه جایگاه چشمگیری در مدت کوتاهی های اقتصادی فعالیتاو با حضور در 

 ةدربار پهلوی بود. مقال اعضای که در هنگام خروج از ایران از ثروتمندترینتا جایی ،دست یافت

های اقتصادی و در فعالیت اشرف پهلوینقش  ال اصلی است:ؤس گویی به اینحاضر در پی پاسخ

  چه بود؟اجتماعی طی دوره پهلوی دوم 

 پیشینه پژوهش

در خصوص پیشینه پژوهش باید اشاره شود زندگی و کارنامه اشرف پهلوی از جمله مواردی 

است. در است که از سوی محققان و نویسندگان مختلف بارها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته

چرا که عین حال با رویکرد پژوهش حاضر، همچنان نقاط ابهام و اطالعات کمی باقی است. 

های اجتماعی و بیشتر آثار متمرکز بر نقش و عملکرد سیاسی وی بوده و کمتر به فعالیت

نقش اشرف پهلوی در دوره محمدرضا »ای با عنوان نامهدر پایان است.اقتصادی اشرف توجه شده

(، به نقش کلی اشرف در این دوران توجه شده، ولی 1688، )کریمی(« 1617-1694شاه پهلوی )

ی اشرف پهلو کتاب .های وی ارائه نگردیده استلعة مستند و عمیقی در خصوص فعالیتمطا

سپس های حضورش در ایران و های اشرف را در سالفعالیتنیز حسین پندار  اثر (1626)پندار، 

طور اما این بررسی کلی است و به. مختلف مورد بررسی قرار داده است زوایایاز  تبعیدهای سال

پلنگ سیاه »ای دیگر با عنوان مقاله شود.های اقتصادی و اجتماعی وی را شامل نمیتخاص فعالی

همچون آثار فوق، ابعاد مختلف زندگی  ( نوشته شده که1680عبداهلل ناصری چوپلو،«)دربار

های اقتصادی و اجتماعی وی و به فعالیت اشرف پهلوی را طی دوران پهلوی دوم مدّنظر قرار داده

 ود در خالل سایر جوانب زندگی او اشاره کرده است.صورت محدبه

 اشرف پهلویزیست نامه 

الملوک آیرملو و خواهر همزاد محمدرضا پهلویفرزند سوم رضا خان میرپنج و تاج ،زهرا پهلوی

ساله ششآباد متولد شد. منزل مسکونی در خیابان حسندر یکش،  1928، در تاریخ چهارم آبان 
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. پی گرفت، در سعدآباد ادامه زندگی را الملوکمت رسید و با نام اشرفبود که پدرش به حکو

. اشرف نام شهرام متولد شدبا علی قوام ازدواج کرد و از این ازدواج فرزندی بهش،  1613در سال 

 ایام ازدواجش ۀثمر. جدا شد و دو سال بعد با احمد شفیق ازدواج کردقوام از ش،  1694در سال 

سال  یازدهاز احمد شفیق جدا شد و ، نیز ش 1692ر سال که نهایتاً د و آزاده بود شهریار با شفیق،

چند ماهی بیشتر طول نکشید. . این ازدواج نیز نام مهدی بوشهری ازدواج کردبعد با فردی به

مورخ  سی،بی)مستند بیکارلو از دنیا رفت در مونت، ش 1620دی  17اشرف پهلوی در تاریخ 

 .(9413ژانویه  13

 بایدرفتارها و عملکردشان  و درک برای بررسی عملکرد سیاستمداران و نخبگان هر جامعه

قرار گیرد. بهترین منبع برای شناخت شخصیت  مورد مطالعهشخصیت آنها از نظر روانشناختی 

دوران ی خود، ها. او در یکی از مصاحبهها و کتاب خاطرات اوستاشرف پهلوی مصاحبه

داشتم و  تر، چون یک خواهر بزرگای بودمناخواسته هبچ» کند:توصیف میاش را چنین کودکی

پدر و مادرم خیلی مایل بودند که پسری داشته باشند و وقتی خدا پسری به آنها داد و آگاه شدند 

. از مهر مادری و یا ای بودمخود من یک فرزند دورافتادهخودبه ،که یک فرزند دیگری هم هست

 یوتیوب(. ،اشرف پهلوی )مستند جنجالی «مای نبردپدری بهره ۀالعادمهر فوق

او چنین  ازنظر جایگاه چندانی در خانواده نداشته یا الاقلکه اشرف  دیآیبرم چنین هاگفتهاین از 

و رفتار وی داشته  یسالتأثیر بسزایی در بزرگ ،در کودکی طردشدگی احساساین . بوده است

 هاییگفتهمملو از وی دوران کودکی  خاطراتسرتاسر طرات اشرف، خا بر کتاب با تکیه. است

زاده در . اگرچه رفیعکندرا حکایت میزدگی او از طرف خانواده است که تنهایی و واپس

اما (، 914: 1673، زادهعیرف) «رضاخان محبت بسیاری به اشرف داشت» :نویسدخاطرات خود می

مربوط به دوران احتماالً این موضوع  ،پهلویندان اخ اناشرف و دیگر نزدیک روایاتِبر اساس 

 های باالی اشرف در مقابل برادرخاطر هوش و توانایی. درواقع اگرچه بهاستجوانی اشرف 

در رسد ولی به نظر می، در جوانی بیشتر موردتوجه پدرش قرار داشت پهلوی، محمدرضاهمزادش 

در  بسیاریتأثیر شد. امری که شرف نمینصیب ا پدر و مادر سویاز  چندانیکودکی توجه 

نهاد و در قالب تالش زیاد وی در مرکز توجه دیگران بودن خود را نشان او  ۀآیندعملکرد 

تنهایی و گر این نکات است که بیانتربیتی دربار  هدوران کودکی و شیو مروری بر .دادمی

دوران طی طلبی او و قدرتگرایی برونمهمی در عامل  ،به اشرف در دوران کودکی هیتوجبی
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اثرگذارِ  سه عاملِتر، به عبارتی دقیق (.08: 1628، )فهندژ سعدی و همکاران اش بودبعدی زندگی

های بعد را موجب شد اشرف که در رفتار و عملکرد وی طی سالدوران کودکی و جوانی منفی 

، )پهلوی در ازدواج اول گیرینداشتن اجازه تصمیم، در کودکیبه او  یتوجهبی عبارت بودند از:

 (.68926)متما، ش. بازیابی:  و مشکالت مالی و تحقیرهای دوران مصدق (17: 1621

، همراه با حرص گرابرون ایهچه بیشتر روحیتا اشرف پهلوی هر دست هم دادبهاین عوامل دست

در  به این شدتکه منحصری ویژگی . را از خود نشان دهدو کسب قدرت اندوزی ثروت

 حقارت هبا عقدی سالشد. درواقع اشرف در بزرگنمی دیدهفاطمه  وشمس  دیگرش، انخواهر

 (.96: 1621)ساالر کیا، داد تأثیر قرار میعملکرد او را تحت کهدرگیر بود  (آلفرد آدلر هنظری)

 استبرده به ارث ها را از پدر و برخی را از مادرش کرد برخی از ویژگیادعا می اشرف

 تمامتا حدود زیادی با  رسدیم(، این در حالی بود که به نظر 67و  66، 61: 1621وی، )پهل

نسبت  و تراش متفاوت بود. از نظر جسمی و روحی از برادر تاجدارش بسیار قویاعضای خانواده

، روابطش . پس از تبعید پدر و جدایی از همسرشای داشتخواهرهای خود رفتار بسیار مردانه به

، اجتماعی و های سیاسیالیه بسیاری اززودی در و به تقویت کرد ،محمدرضا شاه ،برادرش را با

 مخفیِ که یک دیپلمات آمریکایی او را قدرتِطوریبهیافت. توجه اقتصادی ایران نفوذ قابل

بسیاری از سیاستمداران داخلی و  ( و174: 043 بازیابی)مراسان، ش.دانست وتخت ایران میتاج

شناختند های دربار ایران میترین قدرتاو را قدرت اصلی یا حداقل یکی از اصلی خارجی

 (.08: 1672، ه بیهانک؛ این174: 043 بازیابی)مراسان، ش.

: 1670)بهنود، قبل کمرنگ شد  به نسبتسیاست  ةنقش اشرف در عرص دربار،ورود فرح به با 

ریاست کنفرانس  البته وی همچنان هایش منحصر به عرصه اقتصادی گردید.و فعالیت (016

ترین دفاتر یکی از مهم، دفتر اشرف (.110: 1616، )پهلویحقوق بشر را به عهده داشت 

 (112: 1683، زاده)مجتبی «هاگورستان فیل»دفتر مخصوص او که به شاهزادگان دربار بود. 

های ی و مدیریت طرحریزدولت و برای برنامهبا یک سازمان موازی  همانندبود، معروف شده

بودجه این (. 967: 1620، )راجیگرفت بخش عمومی دربار و درباریان مورد استفاده قرار می

 (.619: 1681، زنان دربار پهلوی) شدپرداخت میبودجه کشور محل از دفتر 

لقب کرد و از شدن را برایش جذاب میبود که دیده اش از او موجودی ساختهحوادث کودکی

، )پهلوی احساس خوشایندی داشت داده بودندبه او  نویسان فرانسویروزنامه که «گ سیاهپلن»
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ثروت را از طریق فروش امالک موروثی پدرش به دست آورده  کرداشرف ادعا می (.11: 1621

های تجاری مهم و فعالیت شرکت دری از ثروت وی نتیجة بخشاما  (.916: 1621، )پهلوی است

هایی که دلیل محدودیتبه ،که در تبعید اولش ییتا جا .بود های اجتماعی و ...تو فعالیسودآور 

از ایران خارج  تی )به گفته خود اشرف(دستنگ بااز طرف دولت وقت برایش ایجاد شد، 

 .های خارج از کشور بودثروتمندترین ایرانی وجز ،سال بعد 91یعنی  ،اما در تبعید دومگردید. 

 امالک فروش و دیخر

. رفتشمار میواسطه امالکی که از رضاشاه به ارث برد، از ملّاکان کشور بهاشرف پهلوی به

از طریق خرید امالکی های حکومت رضاشاه و محمدرضا پهلوی در سال ،امالکجدای از این 

در سراسر ایران متعددی امالک  تصاحب کرد. ضمن اینکهامالک خاصه یا دریافت اراضی ملی 

 .جهان داشت و بعضی نقاط

قلعه محمود  توان به امالکی دری که به ارث از رضاشاه به دست آورده بود، میاز اولین امالک

آباد کیلومتری شاه 64در  3الی  0کیلومتر و عرض در حدود  97طول ه گرگان و گواور )ملکی ب

ر کیلومتر( د 3و عرض  64طول حدود  به کیلومتری غرب گواتر 64)در  و کفرآور غرب(

عایدات اشرف از این امالک  ،ش 1668ل (. در سا03: 1681، )زنان دربار پهلوی کرمانشاه

د )زنان دامیاجاره ( که آنها را 04: 1681، )زنان دربار پهلوی هزار تومان بود 34سالیانه حدود 

 .(79: 1681، دربار پهلوی

به پاشا بهرامی بود.و علی ،یس ساواکئر ،بختیار تیمور دست تیمساربه اشرف مسئولیت امالک

ترمیم  ای باعث. اگرچه در دورهامالک منافع چندانی برای مردم منطقه نداشت ،نفوذ اشرفرغم 

     لیبه دلدادن آنها اجاره تیدرنهاو به این امالک  هیتوجولی بی ،های این منطقه شدراه

 (.620: 1670کرد )بهنود، نصیب این اراضی و امالک ن رونق چندانی که داشت، هاییلهمشغ

واسطه نفوذ خود، مبادرت به خرید امالک دولتی به اشرف پهلوینکته حائز اهمیت این بود که 

و محمود پورنگ به  ییرضا یسناتور عل از طریقهکتار از اراضی دولتی را  هشتصداو کرد. می

ها را از او زمیناجرا، شدن این مبا فاش که تومان معامله کرد هزاریک میلیون و دویستمبلغ 

بوده که  ایویه از امالک خاصهفلق فشاقریه خانیا  (.14: 324 بازیابی)مراسان، ش. پس گرفتند

در همچنین  (.83: 9091/964، )مرکز اسناد ملیاز رضاشاه خرید ش،  1694اشرف در سال 
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 (104: 1676، ن)فرمانفرمائیا )پانصد پارچه ملک( و چراور و شیروان مناطق حصارک دره جنی

های متعددی مالک زمین ... و (668: 1681 ،)زنان دربار پهلوی هزار متر( ده) و شهرک آریاشهر

: 3898/674)ساکما،  تمیشان و سعدآباد در مناطق مختلف ایران از جملهاشرف  هایکاخ .بود.

 دشیداری وزیری خربرای مقر نخست، ش 1666ها در سال یکی از این کاخ. داشتقرار  (64

و  (11/133/149/17، 1611استادوخ، ) یااسپان ،در آمریکای نیز امالک(. 7: 904/70989)ساکما، 

 .داشت (39: 738، شماره بازیابی )مراسان فرانسه

. در قراردادهای نیز فعال بودسازان شراکت با انبوه ی وساختمان هایپهلوی در فعالیت اشرف

توان به از جمله می .آورددست میبه راهاز این  کالنیبالغ شد و مبزرگ و سودآور سهیم می

انجام داد رتبه بلژیک با همسر یکی از کارمندان عالیش،  1668ای اشاره کرد که در سال معامله

 61میلیون تومان به ایران آمده بود. اشرف در این معامله  دهکه برای چند معامله بزرگ باالی 

هایی را در منطقه کن ساخت که برای ساختمان .(66: 1681، ر پهلوی)زنان دربا درصد سهیم بود

چنین هم (.966: 1621، دریافت کرد )فردوستمیلیون ریال وام از بانک عمران  344آنها حدود 

 وهای وابسته به دفتر اشرف در خزرشهر مازندران شهرکی با حدود هزار ویال یکی از شرکت

بازیابی ، ش.ساخت )مراسانهای متنوع ، رستوران و فروشگاهیرانامکاناتی همچون اسکله قایق

از این امالک را فروخت و به خارج  اعظمی، بخش انقالباشرف مدتی قبل از  (.01: 44129401

 .از کشور رفت

 اهکارخانه و هاشرکت سهام دیخر

های متعددی هها و کارخانشرکت ، سهامدارنفوذترین زن دربار پهلویباعنوان اشرف پهلوی به

به ها شرکتصاحبان و  اندارکارخانه در قالب هدیه از طرف ها معموالً. بسیاری از این سهامبود

بخشی از سهام واحد اهدای کردند با داران و فعاالن اقتصادی تالش میکارخانه شد.او تقدیم می

وقعیت مناسبی خود، م های اقتصادی آتیِاقتصادی خود به اشرف پهلوی برای تسهیل سیاست

 (.603 :1689، ؛ میالنی931: 1683، )اسناد النه جاسوسی فراهم کنند

 هشت، کارخانه صنعتی 91، های بیمهبانک عمده و شرکت هفده سهامداراسکندر دلدم او را 

کاری و بسیاری ها کارخانه تولیدی و چندین شرکت بزرگ مقاطعهشرکت استخراج معدن و ده

شرکت گسترش شمال شهیاد، شرکت  (.891: 1684، )دلدمدانست سسات دیگر میؤاز م
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، شرکت پارسوئد، شرکت ، شرکت سود تکژ. ا، شرکت سامان ایران .سازانکو، شرکت ث

 ، شرکت ساختمانی ایران نیهونسازی الهیه، شرکت خانه، شرکت مهستانآهک چالوس

، )مراسانانرژی خورشیدی  شرکت آبادانی جزایر و شرکت همچنین (918: 1621)سعیدی، 

 .بود دار آنهایی بود که اشرف سهاماز جمله شرکت( 90: 771بازیابی ش.

مانند  ند؛شدزیر نظر بنیاد اشرف پهلوی اداره می اًها مستقیمها و شرکتبرخی از این کارخانه

انه در بعضی دیگر مانند کارخ(. 144: 7787 بازیابی، ش.)مراسان نشرکت سری و شرکت مهستا

سهم  063 تعداد ،ش1619که در سال  (981: 1681، )زنان دربار پهلوی سیمان فارس و خوزستان

، (621 :1684،)دلدم، شرکت تکنیساز (669: داشت )زنان دربار پهلویاز سهام این کارخانه را 

، شرکت سهامی مروارید خلیج(660 :1681، )زنان دربار پهلوی شرکت سهامی عام کاغذ پارس

شرکت سهامی تصفیه قند و ، (007 :1681، ( )زنان دربار پهلویسهم سی هزار ریالی 014) فارس

: 738، شماره بازیابی )مراسان سفالت راهآشرکت ، (660: 1681، )زنان دربار پهلوی شکر اهواز

میلیون ریال از  863مبلغ  حکومت پهلویاواخر عمر  این شرکت) طور شرکت گلهو همین (93

 سهامدار بود. (106: 1618، مکی ؛114 تا:ا. ر، بی) بود(نک توسعه کشاورزی وام گرفتهبا

الملل باعث شد کشورهایی که نیاز به کاالیی داشتند از نفوذ بین هدر جامع شرفجایگاه سیاسی ا

 یسهمیا  ، در قالب بازاریابیهای کالن خارج از کشورگذاریسرمایهدر  اشرف کنند. او استفاده

: 1670برد )بهنود، ، استفاده مینفت و کمیسیون خریدهای بزرگمحصوالتی چون از درآمدهای 

از اشرف وزیر این کشور، نخستبوتو ذوالفقار علی  که جمله این کشورها پاکستان بود(. از 011

 . اما این درخواستدعوت کردقیمت ایران، برای سفر به پاکستان، با هدف دستیابی به نفت ارزان

 ،پسر بزرگش واسطهاشرف به (.107: 1671، )علمرو شد ها مخالفت محمدرضا پهلوی روبب

 المللی فرانسویکاری با چند کنسرسیوم بینعقد قرارداد مقاطعه برایهای کالنی کمیسون ،شهرام

سوئیس و مقاطعه  باوری( -)پیرامون پروژه نیروگاه حرارتی ساخت کمپانی ،برگه( -)داسو

 (.891: 1684، )دلدم کرددریافت  اندروت( -کمپانی )پیرامون دستبهر چابهار سیسات بندأت

 مخدر مواد تجارت

تنها خاندان نهاین از افراد  رخی، رد پای بو خاطرات بعضی از نزدیکان خاندان پهلوی روایات در

سیما ینقل از پر اسکندر دلدم بهشود. در مصرف مواد مخدر، بلکه در تولید آن هم مشاهده می
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ای مقاله افشاگرانه م، 1279مارس  16در آن زمان مجله آلمانی اشپیگل در شماره » نویسد:می

هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ایران تحت اداره خانواده  دوازدهداد انتشار داد که نشان می

وی اشرف و غالمرضا پهل (.893: 1684، )دلدم «یافته استپهلوی به کشت خشخاش اختصاص

. در هایشان به کشت مواد مخدر اختصاص داشتکه بخش زیادی از زمین در رأس افرادی بودند

وجود داشت که آمار و  «بخشیها در انجمن توانپژوهش»نام رژیم پهلوی تشکیالتی به

. نکتة جالب این شدآوری و تجزیه و تحلیل مین و مواد مخدر در آنجا جمعاهای معتادگزارش

وجود چنین  (.01: 622بازیابی ، ش.)مراسان بنیاد تحقیقاتی اشرف پهلوی بود آنس رئی بود که

در ایران با مشکالت بسیاری  مخدرشد منع تولید و مصرف مواد موجب می افراد و تشکیالتی

های های ژاندارمری ایران توانایی ایستادگی در برابر سرشاخهرو شود و در واقع نیرویهروب

 را نداشتند. مواد کنندۀتولید

پیگیر اطالعات خاندان نیز های خارجی ، رسانههای داخلی، عالوه بر رسانهدر دوران پهلوی

 های خاطرات. این مسئله در کتابس آن نقش اشرف در قاچاق مواد مخدر بودندأسلطنتی و در ر

. داشتای العادهوقانعکاس ف ،خارج از ایران یا در ایران ،این دوران و بعد از انقالب شده درنوشته

، از نزدیکان دربار پهلوی بسیاریما ا (،973: 1621، کرد )پهلویاو این اتهامات را رد میاگرچه 

 1(907: 1672)دیبا،  فرح پهلوی فریده قطبی، مادرو ( 967: 1621، ، )فردوستفردوست از جمله

و خارج از  داخلیعات در زودی خبر این شابهاند. کردهدر این حوزه اشاره  شرفبه فعالیت ا

روز با  ، هردر سطح جهانی وجهه شایسته کسبرغم تالش دربار برای بهو  ،ایران پیچید

اختالف شاه با اشرف موارد شد. این موضوع یکی از بیشتری در این مورد مواجه می هایچالش

مدانی )دیبا، چون دستگیری قاسم ه حوادثیدر این بین . (67: 1681، )زنان دربار پهلوی بود

ای در ش، که بازتاب گسترده 1601( و جریان فرودگاه ژنو )سوئیس( در سال 914: 1672

( همچنین ترور نافرجام او در 10و  16: 364 بازیابی، ش.های جهان داشت )مراسانروزنامه

بیشتری در این مورد در  آبروریزی (71: 6186 بازیابیش، )مراسان، ش. 1611ه در سال فرانس

 (.9و  1)تصویر شماره ی داشت پ

                                                           
ی تاریخ . اگرچه در انتساب این کتاب به فریده دیبا )قطبی( تردیدهایی مطرح شده است اما دارای مطالب مهمی درباره 1

 کند.ی کتاب ناگزیر میدوران پهلوی است که مورخ این دوران را از مطالعه
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قاچاق مواد مخدر و موضوع  یید، مدرک دیگری دال بر تأها و خاطرات این دورهکتاب به جز

 ،های بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایرانوجود ندارد. در سالآفرینی اشرف در این مورد، نقش

موضوع قاچاق مربوط به آوری اطالعات و مدارک ونی برای جمعیکمیس ،دادستانی کل انقالب

از  ها اثری پیدا نشد.اما از اسناد مربوط به این فعالیت تشکیل داد، هروئین توسط اشرف پهلوی

بسیاری از این  ،افسران و کارمندان بازنشسته شهربانی برای کسب اطالعات دعوت شد

کننده مصرفاو را  د و صرفاًناطالعی کردداران از مدارک و اسناد احتمالی اظهار بیدرجه

در  و مرتبط با اعضای خاندان پهلوی از طرفی معتقد بودند هرگاه موردی از این دست .دانستندمی

 اندمجا نمیشد و مدرکی هم بهرفع و رجوع می خیلی زود آمدپیش میها ها و ژاندارمریشهربانی

در مرکز  ،یران در ژنودر اسناد مربوط به نمایندگی ا. (80و  86، 7: 622 بازیابی، ش.)مراسان

هم سندی دال بر حوادث مربوط به چمدان مواد مخدر اشرف و  ،آرشیو وزارت امور خارجه

 شکایت از مجله لوموند یافت نشد.

، اسناد مربوط به قاچاق مواد های رسمی کشوری و لشکریبا توجه به نفوذ اشرف در تمام ارگان

 ، او صرفاًذاردن تمام خاطرات نزدیکان دربار ایرانامحا شده یا با کنار گ مخدر اشرف یا کامالً

بازیابی ، ش.)مراسانهای او از کاخ آمدهدستبه کننده مواد مخدر بود و مواد مخدریک مصرف

ها و ، با توجه به گستردگی مهمانیشدگرفته سفر از اوطور موادی که در و همین (194: 622

آنچه مسلم است  با این حال. بود شو اطرافیان شخودسفرهای او به خارج از کشور برای مصرف 

صورت محدود و برای مصرف شخصی و حداقل بهاشرف پهلوی در خرید و فروش مواد مخدر 

 .دست داشتها در مهمانی

 خدمات اجتماعیفعالیت در حوزه 

 آفرینی در عرصةنقش های اشرف پهلوی در دوران حضورش در ایران،ترین فعالیتیکی از مهم

زایی نیز ها عالوه بر ایجاد وجهه مناسب از او در میان مردم، به درآمداین فعالیت اجتماعی بود.

 شد.منجر می

 یاجتماع خدماتشاهنشاهی  سازمان

 خدمات اجتماعی ریاست سازمان شاهنشاهی ،های اجتماعی اشرف پهلوییکی از مسئولیت

منظور رفع رمان محمدرضا پهلوی بهفه بش،  1693بود که در سال  (680: 1616، )پهلوی
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مین بهداشت أدر راستای ت ،جهانی دومهای ناشی از جنگدرمانی و نابسامانی -مشکالت بهداشتی

هایی چون: . ذیل این سازمان فعالیتسیس شدأبضاعت تعمومی برای درمان رایگان مردم بی

ورود و تهیه دارو  ،یمراکز درمانی و آموزشی همچون آموزشگاه پرستار ،ساخت بیمارستان

، انجمن سسات خیریه دیگر از قبیل انجمن حمایت حیواناتؤبا مبود که  (672تا: ، بی)پهلوی

امیر اسداهلل  (.601: 1603، حکیم الهیدادند )... اقدامات مفیدی انجام  هامبارزه با سل و بیماری

شاهنشاهی خدمات اصلی سازمان مکان  (.713: 1672، )شاهدیین سازمان بود رئیس اب ینا، ملَعَ

. قسمت اعظم ساختمان به امور مالی قرار داشت (السلطنهقوامسی تیر )در خیابان  اجتماعی

بودجه علت وسعت فعالیت و میزان حجم عملیات مالی و حسابداری بهزیرا  ،بود یافته تخصیص

 یهای مختلفا و کارخانههشرکت(. 11: 2983بازیابی ، ش.)مراسانبسیار چشمگیر و فراوان بود 

پخش که مجوز تولید داروهای از جمله شرکت دارو. مشغول فعالیت بودند زیر نظر این سازمان

از  یکیکرد. در درصد نیاز دارویی ایران را فراهم می 71و  مورد نیاز کشور را در دست داشت

 چهار مبلغ پخششرکت دارو از سوی ای وجود دارد مبنی بر اینکه اخیراًاست شایعهمدهآاسناد 

؛ حکیم 172: 1683، )اسناد النه جاسوسیاستحساب اشرف پهلوی واریز شدهمیلیون تومان به

 (.601: 1603، الهی

را به خود اختصاص هرساله سهمی از بودجه  ،پهلوی ةهای خیریمانند دیگر سازمانبه این سازمان

اساس بر 1.شدتوجهی میرقم قابل که معموالً شتدا از اعانات مردمی چشمگیری همسهم داد و می

، )اسناد النه جاسوسیتوجه نبود این نهاد به مردم چندان قابلاطالعات موجود در اسناد، کمک 

در کنترل دولت قرار  ،وزیری محمد مصدقزمان نخست( و تنها در 86تا: ، بی؛ بلیچی977: 1683

، )سعیدی سازمان تسلط نداشت بر این وزیرینخستهیچ دولت و  های بعدیدر دولتاما  ،گرفت

معرفی  منظوربه سالهکارنامه دهکتابی با عنوان ، ش 1667سوم فروردین  در تاریخ(. 902: 1621

 ،06، 1600، )استادوخساله سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی چاپ شد اقدامات و خدمات ده

اخبار مربوط به این نیز  نامهیپهلودر مجله (، 9: 614/76917 ؛ ساکما، شماره بازیابی9، 6/12

 (.78: 2983نامه، ساکما، شماره بازیابی ماهنامه پهلوی) شدسازمان منتشر می

                                                           
 و 9، شماره 12. 6، پرونده 06، کارتن 1600سند  ادوخاست)ها مراجعه شود به: هایی از این کمکبرای مطالعه نمونه 1

 (9 :76917/614ساکما، شماره بازیابی 



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 644

 یپهلو اشرف ادیبن

. بودهای اجتماعی حضور اشرف پهلوی در فعالیت، جایگاه دیگری برای «بنیاد اشرف پهلوی»

 )ساکما، ش.اشرف پهلوی لوی با نیابت ریاست په بنیاد تحت ریاست عالیه محمدرضااین 

شناساندن بیشتر تمدن و  ،منظور کمک به توسعه علم و دانشبه( 11: 926/36166بازیابی 

مندان شناسایی نقش فرهنگ ایران تشویق و یاری پژوهشگران و عالقه، فرهنگ ایران به جهانیان

سیس شد أه انسانی از حقوق بشر تمندی جامعهای صلح و بهرهو تمدن جهان و نیل به آرمان

، فرانسه مانند ،در کشورهای مختلف(. بنیاد اشرف پهلوی، 11: 926/36166بازیابی ساکما، ش.)

ترین ترین و بزرگمهماز  در این بنیاد، اشرف پهلوی حضور (1: 2191، )مپس شعبی داشت

 شد.های اجتماعی اشرف محسوب میتفعالی

 ایران زنان سازمان

بود. اشرف  «سازمان زنان ایران» کرد،میات اجتماعی که اشرف در آن فعالیت سسمؤر از دیگ

ش،  1601مرداد  92 در و عهده گرفتهای زنان را برریاست عالیه جمعیت ،ش 1668در سال 

سازمان »ترتیب اینه ب کند.تمرکز مهای زنان ایران را در سازمان واحدی تصمیم گرفت فعالیت

عهده را برفریده دیبا نیابت ریاست سازمان  (.916: 1616، )پهلوی مدوجود آبه « زنان ایران

اشرف پهلوی برای اداره سازمان زنان  سرالتی از سوی )روحی(هما (.111: 1221داشت.)پیرنیا، 

، در کنار بودجه رسمی ،از اعانات مردمی ( و683: 1683، )اسناد النه جاسوسیایران برگزیده شد 

، چند درصد از درآمد عوارض گمرکی وزیر وقتنخست هژیرعبدالحسین . داختبه فعالیت پر

، )پهلوی همچنین چند درصد از درآمد فروش بنزین را به سازمان زنان اختصاص داد ،کشور

1621 :198.) 

 های متنوع خیریه اشرففعالیت

ست عالی و ریا( 912: 1603، )حکیم الهی« یسوادکمیسیون مبارزه با بی»اشرف عضویت 

که  (7: 904/98148بازیابی ت.)ساکما، ش.عهده داشرا بر «حمایت کودکان»انجمن ملی ایرانیِ

ی از بودجه و اعانات مردمی یباال سهمهای خیریه مانند دیگر سازمان هاهر کدام از این سازمان

واریز  حساب اشرفمیلیون تومان بهچهار تا پنج ماهیانه  همآزمایی های بختتداشتند. بلی

ها و حمایت ازایافرادی بود که در جمله  ازهژیر  (.966: 1621، ند )فردوستکردمی
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 منبعترین ، بزرگآزمایی ملیبخت ت، به او کمک کرد با کسب مجوز بلیهای اشرفپشتیبانی

 هایرغم اینکه خرید و فروش بلیطبه (.02: 1683، زاده)مجتبی را در اختیار داشته باشدثروت 

ها را توزیری مجوز خرید و فروش این بلیولی نخست ،آزمایی بر اساس قانون ممنوع بودبخت

سسات و ؤم (.6: 614/79186بازیابی )ساکما، ش. اشرف صادر کردتحت نظارت سسات ؤبرای م

 رساندندمیها به فروش ها و بنگاهصرافی ،هابانک ،هاها را در شهرداریتمراکز تحت امر او بلی

محل این گاهی از  .باالیی برای اشرف پهلوی داشت روزانه درآمد ( که9: 1691د امروز، )مر

ش، نوشته است:  1607سال در شد. روزنامه کیهان ن هم کمکی میابه فقرا و محرومها، درآمد

آزمایی ملی به بخت تبه دستور واالحضرت شاهدخت اشرف پهلوی درآمد یک هفته بلی»

 .(1: 1607، )کیهان« زدگان اختصاص یافتسیل

همراه داشت تا از های اجتماعی اشرف پهلوی دو منفعت اجتماعی و اقتصادی برای او بهفعالیت

اسناد این این راه هم به ثروت خود بیفزاید و هم وجهه اجتماعیِ بهتری برای خود فراهم کند. 

فاقد اطالعات خیریه  هایسسات و سازمانؤاز منابع مالی مشرف سوءاستفاده ا ، در خصوصدوره

از سرازیر شدن این  ،طور اسناد بعد از انقالباما در خاطرات نزدیکان اشرف و همین هستند،

: 1638، ؛ صمیمی98: 932بازیابی ، ش.مراساناند )سخن فراوان گفتهحساب اشرف ها بهدارایی

طور کامل به د کهاشتند یمشخص سسات و بنیادها برای خود بودجه دولتیِؤم ،هااین سازمان(. 16

 ،شدن به اشرفافراد مختلف برای نزدیک ،عالوه. بهدر دسترس ریاست آن قرار داشت

 (.612و  613: 1689، )فرهمند و همکاران کردندسسات میؤبه این مهای مالی بسیاری کمک

فعالیت در عرصه اجتماعی دست او را برای دریافت بودجه و مشارکت در  ،از اینهجبه

 ازدرصد  پنجبا بهره  یمیلیون تومان پنجاهمنابع از پرداخت کرد. های اقتصادی بازتر میالیتفع

، نهضت آزادی ایراندارند )حکایت های اقتصادی به اشرف برای فعالیت ،درمانیصندوق خدمات

های او به کمک ،اجتماعی هایمحل سازماناز شرف های باالی ابه نسبت دریافتی (.109: 1639

در واقع اگرچه  (.977: 1683، )اسناد النه جاسوسی ایران بسیار پایین بود فقرِ زیرخطِ ةامعج

اما با احتساب اعانات  احصاء کرد،را  اجتماعی یهاتوان رقم دقیق دریافتی اشرف از فعالیتنمی

 ،های اجتماعیتوان دریافت فعالیتمی ،آن در اسناد این دوره کم نیست شواهدمردمی که 

 .آمدزایی باالیی برای او داشتدر
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 لیاتومب فروش و دیخر

. در به خرید و فروش اتومبیل داشت فراوانیعالقه  ،افراد خانواده پهلوی سایر ماننداشرف 

های اتومبیل ، خصوصاًام بود اتومبیلچیز دیگری که بسیار مورد عالقه» نویسد:خاطراتش می

های معتبر خارجی خریداری و هایش را از شرکتومبیلات (.00: 1621، )پهلوی «مریکایی بودآ

برای »چه اسناد دلیل خرید را کرد. اگرمستقیم و بدون عوارض گمرکی به ایران وارد می

توان این ادعا را باور ، نمیآنتعداد بسیار زیاد  دلیلبهاما  اند،درج کرده «احتیاجات داخلی کاخ

تنها  .مشکل است ،هاآنزیاد  تعدادا توجه به ب شرف،های اکامل اتومبیل فهرستارائه  کرد.

بازیابی ش، )ساکما، ش. 1694تا آخر مرداد  1612هایی که از اول سال صورت اتومبیل

نام اشرف پهلوی به گمرک ایران وارد و با بخشودگی از حقوق و هب (6و  9: 904/11681

 اند از:، عبارتاستشده ترخیصعوارض گمرکی 

 1121تا  1111وارداتی اشرف از سال های اتومبیل

 دستگاه 1 مرسدس بنز

 دستگاه 1 مرسدس گابرپوله

 دستگاه 9 بیوک

 دستگاه 9 شورلت

 دستگاه 9 لینکن زفیر

 دستگاه 1 کرایسلر

 دستگاه 1 اندرو

 ،شد های اشرف که برای استفاده شخصی او خریداریترین اتومبیلترین و مهمیکی از خاص

فرد این اتومبیل نمونه منحصربه (.91: 964/99619بازیابی )ساکما، ش. بود یسزرواتومبیل رول

که  1و تنها یک نمونه تولید شد اشرفبه سفارش بود که لوکس در دوران خودش  یاتومبیل

 .شودهای سلطنتی کاخ سعدآباد نگهداری میدر موزه اتومبیل اینک

ر خرید اتومبیل از طرف خاندان سلطنتی ب برایها خاطر افزایش درخواستمحمدرضا شاه به

ها ها و شاهدختشاهزاده ،این دستور بق. طکردمحدودیت سفارش اتومبیل صادر  ایدستوراتی بر

                                                           
 ، گزارش اختصاصی تی وی پالساتومبیل رولز رویس سوپرلوکس اشرف پهلوی در کاخ سرشناس تهران . 1
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 ( که البته03: 1687، )زنان دربار پهلویتوانستند بیش از سه اتومبیل در هر سال وارد کنند نمی

دادند. ای مختلف به واردات این کاال ادامه میهبا بهانهآنها و  تأثیر چندانی نداشتاین دستور 

 کردبود، پیشکار اشرف ادعا های وارداتی اشرف از تعداد مجاز فراتر رفتهچون تعداد اتومبیل مثالً

های وارداتی تومبیلدر عداد ا ،اتومبیل صحرایی است با این بهانه که 78مدل  روراتومبیل رنج

های واردات اتومبیل تا آخرین سال(. 31: 964/99619بازیابی د )ساکما، ش.نشمحسوب اشرف 

توسط اشرف  تجارت اتومبیل یدربارهاگرچه سندی ، حضور اشرف پهلوی در ایران ادامه داشت

معافیت گمرکی و با توجه به شده های خریداریتعداد باالی اتومبیل یافت نشد. با این وجود،

، رسیدندر بعد از خرید و مدتی استفاده به فروش میها حتی اگدهد این اتومبیلمی نشان، مالیاتی

 .ندبود سودآوربرای شاهدخت پهلوی 

 سیس کازینوأقمار و ت

، انقالب های مهم اشرف قمار بود. با توجه به آزاد بودن آن در جامعه ایران پیش ازاز سرگرمی

اشرف . رواج داشت راحتی در همه سطوح جامعه، اعم از طبقات باالی جامعه و افراد معمولی،به

 پرداختبه قمار میها در کاخ اختصاصی زمستان وبند تابستان در رستوران در یهاشب اغلبدر 

هم مبالغی از دست  گاهیآورد و دست میبهمبالغ هنگفتی او از این راه  (.934: 1672)دیبا، 

. بسیاری از مشکالت بود ... وزیر ووزیر دربار، نخست ۀعهدهای اشرف برباختپرداخت  .دادمی

: 1621، )پهلوی بوددلیل انجام قمار و باخت مبالغ هنگفت ش، به 1669در تبعید سال  اومالی 

 032: 1684، )دلدمحاجبی و اسکندری  و« برادر تاجدارش» های او افرادی چون(. در بازی129

 ند.حضور داشت (037: 1670)بهنود،  برد لنکستر ( و967و  963: 1621، فردوست

نام بهی قیمتسیس کازینو بود. در تهران کلوپ گرانأهای پررونق اشرف پهلوی تاز دیگر فعالیت

دربند و انتهای خیابان ثبت کنونی ایجاد کرد که در حال حاضر بهدر خیابان « کالب-کی»

ها حکومت پهلوی در آخرین سال (.892: 1684، )دلدمکند عنوان رستوران لوشاتو فعالیت می

امیرعباس هویدا در  که از جمله دست به کار شد اعضای خاندانشای از بین بردن آثار فساد بر

کازینویی آغاز کرد که اشرف در آن شریک بود از اقدامات خود را ابتدا ش،  1617اواخر مرداد 

 (.108: 1626)هویدا، 



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 640

 قهیعت تجارت

در مروری بر . فعال بودرام با همکاری پسرش شهنیز عتیقه و زیرخاکی  تجارتدر پهلوی  اشرف

 یافتنِ، های حکومت قاجاریاندر اواخر سالروند فعالیت در این حوزه، باید خاطرنشان ساخت 

 ةشد. این شغل تا میان برای ایرانیان تبدیل یبه منبع درآمد مهمبه اروپاییان فروش آن و عتیقه 

سیس و أهایی در ایران تی موزهفرح پهلوبا دستور  ادامه داشت. در این دوره پهلوی دوم ۀدور

(. قاچاق و فروش 1: 930/97163بازیابی ساکما، ش.تا حدی کنترل شد )دزدی و فروش عتیقه 

 شد.از ایران می تاریخی در هر سالتعداد زیادی آثار منجر به خروج  عتیقه

بود ران شناسی در ایترین افراد مطلع از اکتشافات باستانکی از نزدیکدر زمرۀ یاشرف پهلوی 

شناسی را باستان هایوی محوطهکرد. از این فرصت مغتنم برای کسب ثروت استفادهکه 

محض بهمثالً  ؛فرستادکرد و آثار مکشوفه را برای فروش به خارج از ایران میخریداری می

 پساز آن  ،آن تپه کشفیات .را خریدنطقه آن م، در تپه مارلیک قیمتکشف اشیای طالیی گران

: 1621، ؛ سعیدی1/9347: 1683)اسناد النه جاسوسی، گران هنری تمام دنیا رسید ت معاملهدسبه

از شهرت باالیی در این اشرفبعد از  تبحر زیادی داشت وکار در اینپسر اشرف،  ،شهرام (.182

وزیر ) پهلبدمهرداد  ،خاله خودهرام با کمک شوهرش (.197: 1676، )نراقی بودکار برخوردار 

ساالنه صدها میلیون  بود،خانه او وزارت نظر زیرهای ایران تمام حفاری ( کهنگ و هنرفره

بدون  ،هر دربار شاهنشاهیهای منقوش به مُبندیقاچاق در بسته شکلرا به تومان از اشیای عتیقه

به فروش  ،فرانسه مخصوصاً ،و در بازار اروپا فرستادمیبه خارج از کشور  بازرسی،گونه هیچ

 (.91: 1636پارسونز، رساند )می

 گیریجهینت

برای ، نفوذاین قدرت و شاهزادگان دربار پهلوی بود که از قدرتمندترین  ازپهلوی ف اشر

تنهایی گذشت.  اشرف در انزوا وکودکی  ، اقتصادی و اجتماعی بهره برد.پیشبرد اهداف سیاسی

های مرور در عرصهخود جدا شد و بهاما با رسیدن به جوانی و تبعید پدر، از همسر ناخواستة 

آفرینی اشرف در دوران های نقشبخشترین از مهممختلف داخلی و خارجی نفوذ کرد. 

و  دارانشد سرمایهنفوذ او باعث می قدرت واقتصادی بود.  ةحضور در عرصهای وی، فعالیت

، بخشی از سهام های اقتصادیاو در پروژه قدرتاز ا هدف استفاده ب ها،کارخانهصاحبان 
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. های اقتصادی خود را پیش برندسیاست از این طریق دیه دهند وشرف هرا به اشان کارخانه

داد که چون در ایران و ه او تشکیل میستردگامالک را بخش بزرگی از دارایی اشرف پهلوی 

ک و خارج از آن دارای مشغولیات متنوعی بود، به جای تمرکز بر درآمدهای حاصل از این امال

که باید موجب توسعه و ایجاد امکان رفاه و آبادانی این مناطق، به اجاره افراد مختلف داد و چنان

 رشد این اراضی و امالک نشد.

ها و مؤسسات خیریه تبلور یافتند که به های اجتماعی اشرف نیز در قالب تأسیس سازمانفعالیت

، های اجتماعیتاینکه در ذیل همین فعالیایفای نقشِ اجتماعیِ مؤثری توسط او منجر شد. ضمن 

، آزماییهای بختتمراکز خدماتی و فروش بلیبودجه و اعانات مردمی از طریق دسترسی به 

های منابع مالی مهمی را در اختیار اشرف قرار داد. در واقع درآمدهای اقتصادی او در عرصه

داشت و به درآمدزایی بیشتری  تریها حضور پررنگدر برخی از فعالیت متفاوت بود. مختلف،

طور خرید و فروش ها و همینها و کارخانهمانند فعالیت در حوزۀ سهام شرکت شد؛هم منجر می

نفوذ  مثل خرید و فروش اتومبیل. تری داشت؛ها، نقش کمرنگاما در برخی فعالیت ملک.

ا بود ت گیرچشمار و اجتماعی بسیهای اقتصادی فعالیتدر جانبه اشرف پهلوی گسترده و همه

در تبعید تفاوت بسیاری  اشرف جوان در کاخ سعدآباد با اشرف میانسالموقعیت مالی  کهجایی

 .داشت

 کتابنامه

 اسنادالف( 

؛ 90: ص 771؛ 93: ص 738؛ 174: ص043 )مراسان(، شماره بازیابی: مرکز اسناد انقالب اسالمی

؛ 10و  16: ص 364؛ 01: ص 44129401 ؛39: ص 738؛ 14: ص 324؛ 93: ص 738؛ 144: ص 7787

: 2983؛ 194: ص 622؛ 80و  86، 7: ص 622؛ 10و  16: ص 6100؛ 91 : ص6181؛ 71: ص 6186

 .98: ص 932؛ 11ص 

؛ 9: 614/76917؛ 64: 3898/674؛ 83: 9091/964ساکما(: ) سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران

: 964/99619؛ 6و  9: 904/11681؛ 6: 614/79186؛ 7: 904/98148؛ 11: 926/36166

 .1: 930/97163؛ 31: 964/99619؛91

، 1611)استادوخ(، شماره بازیابی:  اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

 .9، 6/12 ،06، 1600؛ 11/133/149/17
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 .68926)متما(، شماره بازیابی:  موسسه تاریخ معاصر ایران

 .1: ص 2191(، شماره بازیابی:  )مپس سیهای سیاسسه پژوهشؤم

 .1681، وزارت امور خارجه :، تهرانیاز عملکرد خاندان پهلو یاسناد ،، رضاآذری شهرضایی

مؤسسه مطالعات و  تهران:، ، دانشجویان مسلمان پیرو خط امامیکاآمر یاسناد النه جاسوس

 .1683، های سیاسیپژوهش

 ه،مرکز مطالعات وزارت امور خارج :، تهرانی(اشرف پهلو)واک اسناد سا یتزنان دربار به روا

1681. 

، مرکز مطالعات وزارت امور خارجه :، تهرانی(شمس پهلو)اسناد ساواک  یتزنان دربار به روا

1681. 

 ( کتابب

 .نابی :جا، بییخاندان پهلو یاتمفاسد و جنا تا(،بی) . ر، حمید،آ

 تا.یب ،بهروز :جا، بیم الهام ترجمه، «ام افساد»اشرف  یهااشییو ع یزندگ، آلبرتو، بلیچی

 .1670 ،علم :، تهرانسه زن ینا ،بهنود، مسعود

 .1672 ،بشیر علم و ادب: ، تهراناحمد مرعشی ترجمه، یاستور یپهلو ،، اینکهبیهان

 .1636 ،وراه ن: ، تهرانحسن پاشا شریفی ترجمه ،غرور و سقوط، پارسونز، آنتونی

 .1626آذرین مهر: ، تهرانیاشرف پهلو ،پندار، حسین

 .1621 ،به آفرین :، تهرانیخاطرات اشرف پهلو، ، اشرفپهلوی

 .1616 ،مرکز انتشارات و روابط عمومی :، تهرانیسخنان واالحضرت اشرف پهلو

 تا.بی ،انبی :جا، بییخپاسخ به تار، محمدرضا، پهلوی

 تا.بیبنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران: ، وطنم یبرا یتمورأمدرضا، ، محمپهلوی

 .1221 ،بی نا :، واشنگتنیرانساالر زنان ا ،پیرنیا، منصوره

 .1603، علمی :، تهرانیرانو تحوالت ا یعصر پهلو، اله، نصرتحکیم الهی

 .1684 ،نوش آفرین :، تهرانمن و فرح، اسکندر، دلدم

 .1672 ،به آفرین :رانته ،دخترم فرح ،دیبا، فریده

 .1620 نا،: بی، تهران. ا. مهرانح ترجمه، ران تخت طاووسذاخدمتگ، پرویز، راجی
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 .1673 ،اهل قلم :، تهراناصغر گرشاسبی ترجمه، زاده یعخاطرات منصور رف، منصور، زادهرفیع

 .1621 ،مروارید :ان، تهریاشرف پهلو ینامهزن اژدها زندگ، ، حسنسعیدی

سسه ؤم :، تهرانیتمام فصول اسد اهلل علم و سلطنت محمدرضا پهلو یبرا یمرد، مظفر، شاهدی

 .1672 ،های سیاسیمطالعات و پژوهش

 .1638 ،اطالعات :، تهرانحسین ترابیانترجمه ، پرده تخت طاووسپشت، مینو، صمیمی

 .1671 ،طرح نو :تهران، من با شاه یگفتگوها، ، اسداهللعلم

 .1621 ،اطالعات :، تهرانعبداهلل شهبازیترجمه ، یپهلوسلطنت ظهور و سقوط ، ، حسینفردوست

، سسه مطالعات تاریخ معاصر ایرانؤم :، تهران6تا  1 ج، هاپهلوی ،مختار ی،دیجد ؛جالل، رهمندف

1689. 

 .1624 ،الب اسالمیمرکز اسناد انق، تهران: یانقالب اسالم یفرهنگ شعارها

 .1676 ،تاریخ ایران: ، تهرانیراندر ا یاستس: نفت و سکااز تهران تا کارا، منوچهر، یانئفرمانفرما

 .1683 ،مرکز اسناد انقالب اسالمی :، تهراندوم یپهلو یمفساد در رژ ،، کاظمزادهمجتبی

 .1631، ناشر :، تهران0، ج یرانساله ایستب یختار ،، حسینمکی

ساله و فاجعه  22 یکتاتوری، دیمرا بشناس یعیو طب یمل یهاغارتگران ثروت یادار یهایتبه کار

 .1618 ،کورش :جا، بییرانا ینظام ادار

 .1689 ،دختران :، تهرانیداهو یمعما ،، عباسمیالنی

 .1676،رسا تهران: ،سعید آذریترجمه ، یناز کاخ شاه تا زندان او ،، احساننراقی

 ش، ج 1617-1610 اسناد نهضت آزادی ایران ،یرانمعاصر ا یخاز تار ی، صفحاتیرانا ینهضت آزاد

 .1639،نهضت آزادی :، تهران2

 .1626، اطالعات :، تهران. ا. مهرانحترجمه ، سقوط شاه ،هویدا، فریدون

 همقالج( 

، ی، رشد آموزش زبان و ادب فارس«انشنظری آدلر در داستان فریدون و فرزند» ،مژده ساالر کیا،

 .91 - 99 صص ،1621زمستان  ،9ش 
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نیسم بر عملکرد زنان در دوران یهای فمتأثیر دیدگاه» ،کاظم ،قدمکاوه پیش ؛، معصومهفهندژ سعدی

 یخنامه تارپژوهش ،«1617تا  1694های کید بر عملکرد اشرف پهلوی در فاصله سالأپهلوی دوم با ت

 .11-01 صص ،1628 بهار ،1، ش 9، س انهو رس یاستس

 .60تا  64صص  1680زمستان  ،0 ش ،0 س زمانه، ،پلنگ سیاه دربار عبداهلل، ناصری چوبلو،

 روزنامهد( 

 .2983، شماره بازیابی ، مرکز اسناد انقالب اسالمینامهیلوپه

 .7317، ش 1607بهمن  14، یهانکروزنامه 

 .1، ش 1، س1691آبان  7، کیهان روزنامه

 هـ( منابع تصویری

 .پالس یو یگزارش ت ،«سوپر لوکس اشرف پهلوی در کاخ سرشناس تهران ساتومبیل رولز روی

 یوتیوب. ،مستند جنجالی اشرف همزاد شاه

 .9413ژانویه  13سی، بیمستند بی
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پیش اتومبیل شنبه سه ، )ترجمه متن:91 ، ص6181، شماره بازیابی . مراسان1تصویر شماره 

، پرنسس اشرف پهلوی، در طول رودخانه ریوریای فرانسه بهدومین خواهر شاه ایران رولزرویس

ی او در این . ندیمهوسیله دو مرد مسلح، با چهره پوشیده، مورد حمله تروریستی قرار گرفت

 (اش زخمی شد، کشته و و رانندهه اتوماتیکری نموسیله یک تپانچهحادثه به
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ای در مجله ساگا از قاچاق مواد مخدر توسط گزارش ساواک درباره چاپ مقاله .9تصویر شماره 

 (10، 16، 6100مراسان، شماره بازیابی ) اشرف پهلوی
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 16: 771. مراسان، شماره بازیابی 6تصویر شماره 
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 18: 771، شماره بازیابی . مراسان0تصویر شماره 



 611......................... ......................................دوم پهلوی دوره اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت در پهلوی اشرف نقش

 

 

 14: 771، شماره بازیابی . مراسان1تصویر شماره 
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 .10: 771، شماره بازیابی مراسان .3تصویر شماره 

 

 


