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مافيای عتيقه جات و غارت ميراث فرهنگی ایران توسط غربی ها
در دوران پهلوی اول و دوم

احمدرضا شبانيان 
حجت االسالم والمسلمين سيد يداهلل شيرمردی 

مقدمه 
از ديرباز هنر ايران يكی از بزرگ ترين س��رمايه اين كش��ور بوده زيرا 
نه  فقط ثروت و حيثيت برای آن به وج��ود آورده بلكه در هر دوره و هر 
جا برای ايران، دوستان زيادی ايجاد كرده اس��ت و امروز هيچ مملكت 
متمدنی نيس��ت كه مجموعه هايی از آثار هنری ايران را نداشته باشد، 
مجموعه هايی كه به صاحب نظرانشان نش��ان دهد كه ايران استحقاق 

ستايش و محبت دارد.1 
آرتور پوپ كه خودش يكی از سردمداران غارت ذخاير فرهنگی ايران بود اين سخنان 
را در سال 1304 كه تازه به ايران آمده بود و در كار هنر ايرانی مهارتی پيدا كرد، عنوان 
می كند اما واقعيت اين است كه از ساليان پيش دولت های اروپايی پی به ارزش هنر و آثار 

1. بخشی از سخنرانی آرتور پوپ در 2 ارديبهشت 1304. 
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باستانی ايران برده و برای اكتشاف و غارت آن تدابيری انديشيده بودند. اين غارت ميراث 
فرهنگی و هنری در سرزمين باستانی ما سابقه ای بسيار طوالنی دارد. 

مهلك ترين تيشه بر پيكر ميراث فرهنگی و باستانی ايران در دوره قاجار فرود آمد كه 
از نمونه های آن امتيازنامه ها و داس��تان مرواريد های مظفرالدين ش��اه است كه از عهد 
نادرشاه از هندوستان به ايران آمده بود، و اين دو نمونه از بی مباالتی ها و غفلت های آنان 

در حفظ آثار ملی می باشد.1 
با اين حال، گويا قاجارها با همه نادانی ها و خيانت هايی كه نسبت به ملت ايران مرتكب 
شدند، به خزانه مملكت كه جواهرات سلطنتی جزيی از آن بود2 دست درازی نمی كردند 
و اين عمل را بسيار زشت و ناپسند می دانستند. چنانكه ابوالحسن ابتهاج مهره سرسپرده 
امريكايی ها در ديوانساالری ايران و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه حكومت پهلوی در 

مورد عملكرد قاجار در اين زمينه می گويد:
بی مناسبت نيست به اين مطلب اش��اره كنم كه بعد از قتل نادرشاه و 
غارت جواهرات، هنگامی كه آغا محمدخان قاجار بر سلس��له قاجار به 
قدرت رسيد، با بی رحمی ش��ديد و حتی با قتل و ش��كنجه كسانی كه 
جواهرات غارت شده را مخفی كرده بودند، قسمتی از آنها را جمع آوری 
كرد. ساطين سلس��له قاجاريه در تمام مدت س��لطنت خود، با آن كه 
احتياج مبرم به پول داشتند و شايد می توانس��تند از راه فروش بعضی 
از قطع��ات اين جواه��رات وضع مالی خ��ود را بهبود دهن��د، هيچ يك 
دس��ت به اين عمل نزدند. به عقيده من آنها به دليل معتقدات مذهبی 
فروش جواهرات سلطنتی را بد يمن و شوم و يك نوع خيانت در امانت 

می دانستند.3 

1. حسن شهرزاد، »مافيای قاچاق آثار فرهنگی و تاريخی ايران«، گزارش، ش39، 1373،ص49. 
2. جواهرات ملی ايران به مجموعه ای از جواهرات سلطنتی گفته می شود كه طی صدها سال توسط پادشاهان 
مختلف ايران جمع آوری گرديده و چه به صورت پياده و چه به صورت ساخته شده اكنون در موزه جواهرات ملی 
ايران وابسته به بانك مركزی جمهوری اسامی ايران نگهداری می شوند. آغاز جمع آوری اين جواهرات به صورت 
جدی به دوران صفويه باز می گردد و پس از آن گاهی پادشاهانی قطعاتی را به آن افزوده اند و گاهی در هنگام تغيير 
حكومت ها، بخش هايی از آن به تاراج رفته  اس��ت. اين مجموعه يكی از بزرگ ترين مجموعه های جواهر در جهان 
بوده و قدمت برخی از جواهرات اين مجموعه به اساطير و پيش از تاريخ باز می گردد. اين جواهرات امروزه به عنوان 
بخشی از فرهنگ و تاريخ ايران شناخته شده و همچون ساير عناصر شناخت فرهنگی مانند معماری، رسوم، هنر 
و... عنصری برای شناخت فرهنگ ايرانی به شمار می رود. تا پيش از انقاب اسامی ايران، در برخی از مراسم رسمی 

همچون ازدواج ها و تاجگذاری از جواهرات ملی استفاده می شد. 
3. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضی، تهران، علمی، ج1، 1370، ص160. 
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حتی ناصرالدين ش��اه از اين جواهرات برای اينكه 
آنها را جمع آوری كرده باشد و از بين نروند يك كره 
جغرافيايی ساخت، كره زمين بسيار قشنگی كه آن را 
تمام با الماس و جواهرات و برليان و... تزيين كرده اند. 
و اين جمله معروف ناصرالدين ش��اه كه خطاب به 
كامران ميرزا می گويد اين جواهرات و اين دس��تگاه 

عظيم مال پدر ما نيست. آن چه در دست ماست متعلق به ملت و كشوری است كه آن را 
به امانت به ما سپرده اند؛ ما اگر در خانه خودمان از حفظ و نگهداری اموال عمومی عاجز 
باشيم نه تنها محكوم به بی لياقتی هستيم بلكه نسبت به كشور و ملتی خيانت كرده ايم.1

به رغم اين حساسيت های منسوب به قاجارها در استفاده از جواهرات سلطنتی؛ تاريخ 
به ما می گويد كه قاجارها در حفظ آثار باس��تانی ايران ش��عور و توجه كافی نداشتند و 
همين بی توجهی ها بود كه كشورهای اروپايی را به فكر غارت اموال ايران انداخت. چنان 
كه در ايران رقابت سختی بر سر رمزگشايی از خط و زبان های مختلف سنگ نوشته های 
تخت جمش��يد، مابين كش��ورهای مختلف درگرفت؛ از جمله در سال 1802 گروتفند 
از آلمان، راولينس��ون انگليسی در بيس��تون و ادوارد هينكس كه كشيش ايرلندی بود 
برای رمزگشايی الفبای خط ميخی ]و زبان آبا و اجدادی ما ايرانيان كه خودمان عرضه 
رمزگشايی از آنها را نداشتيم؛[ مش��غول بودند. همچنين الفتوس و چرچيل در شوش، 
كاخ هخامنشی را كش��ف كردند! و بعد از آن فقط فرانس��وی ها بودند.2 بر طبق گزارش 

1. حس��ين مكی نيز در جلد چهارم تاريخ بيست س��اله ايران به نقل خاطره ای در اين زمينه می پردازد كه رمز 
ماندگاری اين جواهرات را حتی در سخت ترين شرايط اقتصادی پادشاهان گذشته روشن می سازد: در ايام پادشاهی 
ناصرالدين شاه قاجار جوانی كه مأمور تنظيف كاخ برليانت بود يك دانه زمرد درشت از يكی از پايه های تخت طاوس 
يا يك تخت مرصع ديگر برداشته در يكی از مراسم رسمی شاه شخصاً ملتفت شده امر شديد به پيدا كردن دانه و 
دستگيری مرتكب صادر می كند. شاه به قدری متغير شده س��خت گيری نمود كه رجال و درباريان اعم از خودی 
و بيگانه مضطرب و به هم افتادند. عاقبت كامران ميرزا كه بی نهايت مورد عاقه ناصرالدين شاه بود قضيه را كشف 
نموده قبًا »دستخط امان« می گيرد كه اگر دانه پيدا شد مرتكب از مجازات معاف باشد. دانه را از جوان كه گفته بود 
هنگام تنظيف آن را در پای تخت يافته و در كاغذی گذاشته و چون شاه آن طور متغير بود جرئت اظهار نمی كند 
پس گرفته در جای خود نصب می كنند. شاه از قضيه آگاه گشته در روز بعد جوان را به شديدترين طرز در حضور 
درباريان اعدام می كنند و بر اثر آن كامران ميرزا چند روزی دربار و شرفيابی را ترك می كند. پس از چند روز شاه 
نامه ای بدين مضمون به شاهزاده مزبور فرس��تاده و عين آن نامه موجود است: »جناب آقا: گويا از اعدام آن جوان 
آزرده خاطر شده مرا ترك كرده ايد بايد بدانيد كه اين جواهرات و اين دستگاه عظيم مال پدر ما نيست و...« )حسين 

مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علمی، ج4، 1380، ص78(
2. محمدقلی مجد، تاراج بزرگ امريكا و غارت ميراث فرهنگی ايران )1941-1925(، ترجمه مصطفی اميدی و 

گ- مرادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1388، مقدمه، ص16.

کوشش های پوپ در ظاهر 
صرف شناسایی و شناساندن 
هنر و ميراث فرهنگی ایران و 
در باطن صرف شناسایی و 
شکار عتيقه جات ایرانی برای 

موزه های امریکا و اروپا شد
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موری1 در سال 1882 مارسل آگوست دياالفوآ 
فرانسوی با حمايت س��فارت فرانسه در تهران 
امتياز انحص��اری كاوش در محوطه باس��تانی 
ش��وش را از ناصرالدين ش��اه گرفت. همچنين 
مظفرالدين ش��اه در تاريخ 11 آگوس��ت 1900 
پيمانی امضا كرد كه بر اساس آن حق انحصاری 
و دائم��ی كاوش های باستان شناس��ی در ايران 
به فرانس��ه اعطا گرديد كه بر اس��اس ماده اول 
آن نمايندگان فرانس��ه اجازه كاوش در سراسر 
ايران به جز مكان های مقدس مانند مسجدها و 

آرامگاه های مسلمانان را دارند. 
تا دوره قاجاريه، انحصار فرانسوی ها در باستان شناسی ايران درهای ايران را به سوی 
باستان شناسان ديگر كشورها بسته نگه داش��ت و آثار باستانی ايران ميدان تاخت و تاز 
انحصاری فرانسويان بود. اين انحصار در روزهای پايانی عمر سلطنت مصيبت بار قاجارها 
و برآمدن سلطنت نكبت بار پهلوی و فرارسيدن دوران استبداد سياه رضاخانی، از طرف 
دول امريكا و آلمان با انتقاد شديدی مواجه گش��ت. با كودتای رضاخان در سوم اسفند 
1299ش، امتياز انحصاری فرانسه لغو شد و درهای بهشت باستان شناسی ايران به روی 
باستان شناسان خارجی گشوده گرديد و شكارچيان امريكايی آثار باستانی نيز پايشان 

به باستان شناسی ايران باز شد.
امتيازهای باستان شناس��ی و كاوش كه به اندازه امتياز نفت و شيات مهم ولی كمتر 
شناخته ش��ده بود به موزه ها و مؤسس��ات امريكايی واگذار و اين امتيازات استراتژيك 
مابين انگلستان، روسيه و امريكا پخش شد؛ در حالی كه اين سه قدرت استعماری برای 
چپاول سيستماتيك ايران با هم به توافق رسيده بودند. البته كه همچنين امتياز مهمی 
را تنها چند باستان شناس و ايران شناس به تنهايی نمی توانند مديريت و راهبری كنند 

1. همان. 

رضاشاه برخالف پادشاهان گذشته، 
که بر حجم جواهرات سلطنتی 
می افزودند، در موارد گوناگون 
آنها  به  نسبت  تعدیات جدی 
داشته است که البته در زمان خود 
رضاخان کسی جرئت صحبت از 
آنها را نداشت اما در هنگام خروج 
او از ایران این جرئت پيدا شد و 
مجلس از فروغی خواست تا جلوی 
خروج جواهرات سلطنتی از ایران 

توسط رضاخان را بگيرد
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و چنين امر مهمی بدون تدابير مهم ديپلماتيك و سفارت امريكا به سرانجام نمی رسيد.1 
روابط فرهنگی و علمی ايران و امريكا در عرصه تحقيقات باستان شناسی جوری بوده 
1. داستان اين تهاجم ديپلماتيك و فشارهای ديگر كه بر دولت ايران تحميل شد بسيار غم انگيز و مفصل است كه 
به طور خاصه شرح آن می رود: وزارت امور خارجه امريكا و سفارت امريكا در تهران در نظر داشتند كه برای مؤسسه 
شرق شناسی »سهمی مس��اوی« از يافته های تخت جمش��يد تأمين كنند. در طول دوره بحرانی نزاع بين مؤسسه 
شرق شناس��ی و دولت ايران )ژوئن 1934 تا آوري��ل 1935، يعنی از آغاز نزاع تا اعطای امتيازی جديد به مؤسس��ه 
شرق شناس��ی( وزير مختار امريكا در تهران ويليام اچ. هورنی  بروك »نماينده« مؤسسه شرق شناسی بود و به او اين 
اختيار داده شده بود كه به نمايندگی از طرف اين مؤسسه مذاكره كند. حقيقتی كه ايرانی ها با آن مواجه شدند اين بود 
كه دولت امريكا و مؤسسه شرق شناسی با هم يكی بودند؛ دقيقاً به همان ترتيب كه شركت نفت ايران- انگليس و دولت 
انگلستان با هم يكی بودند. به  عاوه، مؤسسه شرق شناسی دولت ايران را به انجام تبليغات منفی عليه ايران در غرب 
تهديد كرده بود و اين تهديد برای رضاخان قابل چشم پوشی نبود. حكومت پهلوی در مواجهه با فشار شديد ديپلماتيك 
امريكا و تهديدهای آن و بدون داشتن پشتوانه مردمی به سرعت تسليم خواس��ته های ناعادالنه دولت امريكا شد و 
موافقت كرد كه بخش بزرگی از آثار باستانی يافت شده در تخت جمشيد را »اهدا كند«. هورنی بروك به اين مسئله كه 
مؤسسه شرق شناسی حقی برای تملك يافته های تخت جمشيد نداشت اعتراف كرده است. اين داستان بهترين نمونه 
امتيازگيری يك دولت قوی از دولتی ضعيف است؛ تقريباً در همين زمان كه امريكاييان پيروزی وزارت امور خارجه شان 
را بر دولت بيچاره ايران جشن می گرفتند ، موری اعتراف كرد كه او آثار باستانی ايران را »بخشی از ثروت و دارايی كشور 
خود و مردم امريكا می داند«. وقايع سال های 1934 و 35 در سال های 1940 و 41 مجدداً تكرار شد. دولت امريكا دولت 

ايران را مجبور كرد كه بخشی ديگر از آثار باستانی تخت جمشيد را به مؤسسه شرق شناسی اعطا كند. 
بر اساس مدارك، پروفسور ارنست ای. هرتسفلد- كه بی شك در زمان خود بزرگ ترين فرد در عرصه باستان شناسی 
و تاريخ ايران باستان است- مانند آرتور اپهام پوپ در غارت آثار باس��تانی ايران دست داشته است. پوپ اين كار را با 
كمك گروه سازمان يافته ای از قاچاقچيان انجام می داد ؛ حال آن  كه هرتسفلد از سفارت آلمان و وزيرمختار اين كشور 
كمك می گرفت. اينجا هم حمايت های بی دريغ يك سفارت را برای چپاول ميراث يك مملكت به خوبی شاهد هستيم. 
در سال 1936 بنياد راكفلر تصميم گرفت حمايت مالی خود را از مؤسسه شرق شناسی قطع كند و به اين ترتيب 
مؤسس��ه با بحران مالی جدی مواجه شد. مؤسس��ه شرق شناسی برای از دس��ت ندادن امتياز تخت جمشيد برنامه 
همكاری مشتركی را با موزه هنرهای زيبای بوستون و موزه دانشگاه پنسيلوانيا ترتيب داد كه بر اساس آن، اين سه 
موزه فعاليت هايشان را مشتركاً در ايران به صورت مخفيانه ادامه دهند. به اين ترتيب بدون كوچك ترين اطاعی- چه 
رسد به كسب اجازه از دولت ايران- امتياز تخت جمشيد بين سه موزه تقسيم شد. اين امر نقض آشكار مفاد قرارداد 
از طرف مؤسسه شرق شناسی بود. اين قرارداد را وزيرمختار امريكا به  عنوان نماينده دولت امريكا و نماينده مؤسسه 
شرق  شناسی امضا كرده بود؛ و به اين ترتيب دولت امريكا قرارداد بين دو دولت را نقض كرده بود. نمايندگان موزه ها 
طی يك نامه نگاری ديپلماتيك به دولت امريكا به موضوع نقض امتياز از جانب خود و تاش برای پنهان كردن آن از 

چشم دولت ايران اشاره كرده بودند؛ و بدين ترتيب دولت امريكا همدست آنها در اين نقض امتياز بوده است. 
آن چنان كه اسناد وزارت امور خارجه امريكا آشكارا نش��ان می دهند اين موضوع نگرانی ويژه ای برای وزارت امور 
خارجه وقت امريكا ايجاد كرد؛ ولی اقدام ويژه ای در جهت رفع اين نقض قرارداد انجام نشد. وزارت امور خارجه امريكا 
عاوه بر اين  كه در نقض اين پيمان نقش داشت، در مخفی كردن اين نقض پيمان نيز شركت جست. حاصل همه اين 
دوز و كلك ها و نقض مفاد امتياز آن بود كه سه موزه مذكور حق تقسيم يافته ها را از دست دادند. مرحله دوم تقسيم 
آثار پيدا شده در تخت جمشيد بين مؤسسه شرق شناسی و دولت ايران در سال 1936 رخ داد و سهم امريكا به سرعت 
از ايران خارج شد. تقسيم نهايی آثار پيداشده در سال 1939 انجام شد ، ولی قبل از آن كه دولت ايران موافقت نهايی 
خود را در مورد اين تقسيم اعام كند گروه امريكايی ، ايران را در دس��امبر 1939 ترك كرد. با خروج امريكايی ها از 
ايران، دولت ايران از پذيرش تقسيم سر باز زد و اشياء در ده بسته به موزه تهران ]ايران باستان[ منتقل شده و به بخش 
مجموعه »دائم« موزه پيوستند. با درخواست مؤسسه شرق شناسی ، دولت امريكا تاش برای گرفتن آثار باستانی را 
مانند آن چه در سال 1934 رخ داده بود تكرار كرد. چون در آگوست 1941 ايران به اشغال نيروهای انگليس و شوروی 
درآمد، آثار باستانی مورد ادعای مؤسسه شرق شناسی از موزه تهران ]ايران باستان[ كه به عنوان بخشی از آثار دائم آنجا 
درآمده بود ، در اكتبر 1941 از ايران خارج شد. در شرايطی كه ايران در اشغال نظاميان خارجی بود اين كار می توانست 

به عنوان تاراج آثار باستانی در موقعيت جنگی تلقی شود. 
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كه در آن متأسفانه ايران هميش��ه زيردس��ت بوده و دكتر مجد در كتاب خود از آن به 
ارتباط مابين ارباب و رعيت ياد می كند. 

رضاش��اه بر اس��اس تصميم اربابان خود، پيش��رفت اهدافش را در كنار مذهب گرايی 
امكان پذير نمی دي��د، لذا درصدد يافتن منبع ديگری به ج��ای مذهب برآمد تا آن را به 
عنوان ستون اصلی دين ستيزی، فرهنگ گريزی و غرب پرس��تی در ايران قرار دهد. در 
همان س��ال تاجگذاری رضاخان، آرتور اپهام پوپ امريكايی همزمان با تحوالت عميق 
سياس��ی وارد ايران ش��د. او در 2 ارديبهش��ت 1304 در محل تاالر بانك ملی كه خانه 
جعفرقلی سردار اسعد بختياری بود سخنرانی تحت عنوان هنر ايران در گذشته و آينده 
ايراد كرد. پوپ كه ظاهراً به بی سوادی و جهل رضاخان آگاهی داشت در سخنانش بسيار 
از هنر و معماری ايران باستان تمجيد و تعريف كرد و خيلی مايل بود ايرانيان قدر هنر و 
تاريخ هنر خويش را بدانند. او در آن جلسه تأكيد كرد كه معماری ايران جديد، به جای 
الگوبرداری از معماری مدرن غرب بايس��تی از روی معماری كه��ن خويش الگو بگيرد. 
معماری باستانی كه پوپ در آن سخنرانی از آن ياد می كرد البته معلوم نبود جلوه های 
عظمت و زيبايی شناسی آن در كداميك از آثار به جا مانده از دوران باستان تجلی دارد 
اما سخنرانی پوپ در آن روز بايد اهدافی را دنبال می كرد كه بر اساس آن اهداف رضاخان 
تحت تأثير قرار می گرفت و به قول عيسی صديق شعله های ملی گرايی را در وی بسيار 
برافروخته می س��اخت.1 به طور مثال از همين جا بود كه می توان نفوذ دكتر پوپ را در 
طراحی ساختمان هايی همچون شعبه اصلی بانك ملی، كاخ مرمر، و موزه ايران باستان 

ديد. 
به گفته حسين عا كه از دوستان پوپ در دوران وزير مختاری اش در امريكا بود، اين 
سخنرانی سبب تأسيس انجمن ايران و امريكا شد. تأثير اين سخنرانی چنان بود كه حتی 
متن سخنرانی او وارد كتب درسی آن زمان شد. پوپ در سال 1309 مؤسسه امريكايی 
1. دكتر عيسی صديق، مترجم س��خنرانی تاريخی پوپ درباره ميزان تأثير اين سخنان می گويد: »ترجمه نطق 
كه با فوريت و با سرعت انجام گرفت در   همان تاريخ به صورت رساله جداگانه از طرف وزارت فرهنگ چاپ و منتشر 
و به مدارس فرس��تاده و به معلمان تاريخ توصيه شد كه در تدريس از آن اس��تفاده كنند و نكات مهم خطابه را به 
دانش آموزان خاطرنشان سازند.« و باز در جای ديگری می گويد: »سخنان پروفسور پوپ كه با شور و شوق و شيوايی 
گفته شد تأثير بسياری در شنوندگان كرد و غرور ملی آنان را برانگيخت و آنان را متوجه اهميت و مقام هنر ايران 
نمود.« وی از جمله آثار مهم اين سخنرانی را چنين برمی شمرد: 1. توجه رضاشاه و مسئوالن درجه اول مملكت به 
احيای هنر 2. تأسيس موزه در تهران و شهرهای مهم 3. فراهم آوردن وسايل كاوش های علمی با كمك دانشگاه ها 
و انجمن های اروپايی و امريكايی 4. ايجاد مدارس متعدد در سطح متوسطه و عالی در پايتخت و شهرهای بزرگ 
5. تشويق صنعتگران 6. تعمير بناهای تاريخی و تاش در جهت حفظ آثار ملی 7. برپايی كارگاه هايی برای احيای 
زری بافی، قالی بافی، كاشی س��ازی و... )عيس��ی صديق، يادگار عمر؛ خاطراتی از سرگذشت دكتر عيسی صديق، 

تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 1356.( 
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هنر و باستان شناسی ايران را در نيويورك تأسيس كرد كه پس از توسعه مؤسسه آسيا 
نام گرفت. اين مؤسسه در سال 1345 به درخواس��ت دولت ايران به شيراز منتقل و به 
دانشگاه پهلوی وابسته گرديد. كوشش های پوپ در ظاهر صرف شناسايی و شناساندن 
هنر و ميراث فرهنگی ايران و در باطن صرف شناس��ايی و شكار عتيقه جات ايرانی برای 

موزه های امريكا و اروپا شد. 
در مورد موزه نيز تلنگر پوپ به هوش و حواس رجال فرهنگی كار خود را كرد و پس از 
آن نيز پيشنهادهايی تحت عنوان »برای پيشرفت هنر در ايران« به وزارت معارف داد. 

موری، كاردار امريكا در تهران در مورد اين پيشنهاد می گويد: 
دولت و طبقه روش��نفكر ايران چنان با پيام ها و گزارش های آموزنده 
آقای پوپ تحريك شده اند كه بافاصله برای عملی كردن پيشنهادهای 
او كميسيونی تشكيل داده اند. موزه شاهنش��اهی كه مدت زيادی مايه 
استهزای بازديدكنندگان خارجی شده بود تخليه شده است تا گنجينه 
واقعی آثار باستانی جايگزين آن ش��ود. موزه ملی جديد شايسته نامش 
خواهد ب��ود و به مكانی برای نمايش جال و ش��كوه هنر هخامنش��ی، 

ساسانی و اسامی تبديل خواهد شد.1 
و اين چنين تأس��يس موزه در تهران و ش��هرهای بزرگ ديگر به جد مورد توجه قرار 
گرفت؛ امری كه پيش تر توجه چندانی بدان نمی ش��د. در اين ميان تأسيس موزه ايران 
باستان نقطه عطفی در تاريخ فرهنگ و هنر اين سرزمين و نخستين موزه علمی در ايران 

است. 
پيشنهاد ديگر پوپ تأسيس اداره ای برای آثار باستانی بود. موری در اين باره می گويد: 
... ظاهراً پس از كشمكش بر س��ر امتياز نفت، هيچ اتفاقی در ايران به 
اندازه اين كار هموطن برجسته من اين چنين اذهان عمومی را به خود 

جلب نكرده است.2 
می توان گفت اقدامات پوپ كمك بس��ياری به اس��تقرار پايه های فرهنگی سلطنت 
رضاشاه كه بر بنای باستان گرايی استوار شده بود كرد.3 در اين راستا قانون سال 1930 
در مجلس به تصويب رس��يد كه ش��امل 20 بند بود. اين قانون به ظاهر نسبت به قبل، 
اوضاع ايران را در شناسايی و كشف ميراث باس��تانی بهتر كرد اما دو ماده 14 و 18 آن 

1. گزارش موری، شماره 1064، 927، 10/891، مورخ 6 مه 1925، به نقل از دكتر محمدقلی مجد، همان.(
2. گزارش موری، شماره 1080، 927، 13/891، مورخ 13 مه 1925، به نقل از دكتر محمدقلی مجد، همان.

3. همان، ص53. 
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امتيازهای ويژه ای به كش��ورهای كاشف می داد 
كه همين باعث خروج آثار بسياری از ايران شد و 
موزه های سراسر جهان مملو از اين آثار باستانی و 
گران بها شد.1 اين قانون در حالی به تصويب رسيد 
كه خيلی با قوانين ساير كشورها تفاوت داشت كه 
در آن همه آثار باستانی كشف نشده دارايی قطعی 
دولت ها محسوب می شدند. پس از اين قانون خيل عظيم تقاضای كاوشگران برای گرفتن 
امتيازهای باستان شناسی باز شد كه اولين آن از حوزه دانشگاه پنسيلوانيا به نمايندگی 

دكتر اشميت بود. 
در تاراج آثار باس��تانی ايران نبايد نقش عوامل داخلی را ناديده گرفت. از عوامل دسته 
دومی مثل فروغی و اعضای هيئت دولت گرفته تا خود شخص رضاشاه. وزير مختار امريكا 
در گزارش محرمانه ای كه از صحبت های خودش و حكمت وزير فوايد عامه تهيه ش��ده 

بود، به نقش شاه در انتقال اشياء يافت شده در تخت جمشيد به امريكا اشاره می كند: 
ايشان )حكمت، وزير فوايد عامه( همچنين ابراز داشته اند كه اعضای 
هيئت وزيران، به استثنای او و نخست وزير، شديداً با انتقال سی هزار لوح 
گلی به شيكاگو مخالف بودند به نحوی كه نهايتاً ناچار مسئله به شخص 
شاه ارجاع شده بود كه ايشان نيز پس از توضيحات وزير مبنی بر اينكه 
انتقال لوح های مزبور برای موفقيت مذاكرات كنونی ضروری است، نظر 

قبلی خود را تغيير داده و با انتقال آنها موافقت كرده بودند.
همچنين اريك اشميت می گويد كه اعطای امكانات به باستان شناسان امريكايی بخشی 
از سياست رضاش��اه برای جلب حمايت دولت امريكا و رژيم پهلوی بوده است. هر گونه 
احساس تضعيف اين حمايت ها بافاصله تأثيری منفی در فعاليت گروه باستان شناسی 

می گذارد. 
خيانت رضاشاه در چپاول آثار باستانی ايران توسط غربی ها به نظر بعضی از محققين، 
1. ماده چهاردهم آن می گويد اگر ضمن عمليات حفاری علمی يا تجارتی آنچه در يك محل و يك موسم كشف 
شود اگر مستقيماً توسط دولت كشف شده تماماً متعلق به دولت است و اگر ديگری كشف كرده باشد دولت تا ده 
فقره از اشيائی كه حيثيت تاريخی و صنعتی دارند می تواند تملك و از بقيه نصف را مجاناً به كاشف واگذار و نصف 
ديگر را ضبط نمايد. در ماده هجدهم ذكر می شود كه صدور اشيايی كه از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و 
سهم كاشف باشد در هر حال جايز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است. همچنين ماده پانزدهم قانون 
كه می گويد: دولت از حفاری تجارتی چيزی را كه حاصل شده باشد چيزی را كه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را به 
هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد، فروش اين اموال از طرف دولت به مزايده خواهد بود، نشان از بی توجهی 

و غفلت سردمداران آن زمان دارد. )مركز پژوهش های مجلس شورای اسامی( 

پس از مرگ رضاشاه در مصر 
برای انجام مراسم تشریفاتی 
شمشير رضاخان که مزین به 
جواهرات سلطنتی بود به مصر 
فرستاده شد و متأسفانه به 

سرقت رفت و هرگز بازنگشت
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بيشتر ناشی از آن بود كه چون ريشه و پايگاه مردمی در ايران نداشت برای جلب توجه 
و كمك و حمايت دولت ه��ای خارجی در تاراج و غارت منابع م��ردم ايران با آنها همراه 

می شد. 
در گزارش هارت1 كوتاهی های ديگر وی مشخص اس��ت و گاهی اين كوتاهی به پای 
پوپ نوشته می شود.2 هارت سرنوشت گنجينه های ارزشمند ايران را كه برای نمايشگاه 
هنری ايران به لندن برده بودند و منجر به نگرانی هايی در شهرهای مختلف شده بود اين 

گونه بيان می كند كه: 
اين گنجينه ها چند روز پيش با سه هواپيما به تهران حمل و مستقيماً 
به كاخ محل اقامت شاه منتقل شد... اذهان عمومی بر اين باورند كه اين 
نگرانی ها بی دليل نبوده است چون شاه كوچكترين اشاره ای نكرده كه 

اشيا به صاحبان اصلی شان برگردانده شدند. 
اپهام پوپ يكی از افرادی می باش��د كه در م��ورد كارهای او بحث زياد می باش��د و او 
مخالفان و موافقان بسياری در ايران و امريكا برای خود دارد. در ظاهر تاش های پوپ در 
شناسايی تمدن كهن مناطق مختلف شرق مثال زدنی است، اما نبايد از نظر دور داشت 
كه اين امر زمينه های غارت و انتقال اشيا عتيقه بسياری را به موزه های غرب فراهم آورد. 
همچنين هارت در جريان تاراج مكان های مقدس و مس��اجد ايران، مظنون اول را باند 

قاچاق پوپ- رابنو معرفی می كند. 
از ديگر باستان شناسان و ايران شناسان كه نام او نيز با ننگ غارت اموال كشور رنگين 
شده اس��ت و از مدارك وزارت امور خارجه پيداست، پروفسور ارنس��ت. ای. هرتسفلد 
)1879- 1947( باالترين مقام مسئول در باستان شناسی ايران در آن زمان می باشد، 
كه بارها در حين خارج كردن آثار باس��تانی »بدون اطاع دول��ت ايران« مچش گرفته 

شده است.3 

1. وزير مختار امريكا در سال های 1929-1933 
2. در سال 2003 پژوهش��ی از دكتر محمدقلی مجد، محقق ايرانی مقيم امريكا چاپ شد كه در آن طبق اسناد 
دولتی امريكا افرادی مانند پروفسور پوپ در كار س��رقت عتيقه جات از امام زاده ها و مساجد ايران و فروش آنها به 
موزه های امريكايی بودند. طبق اين اسناد اش��يايی كه برای نمايش در نمايشگاه هنر ايران، كه در سال 1931 در 
لندن برگزار شد به خارج انتقال يافت هيچ گاه به ايران بازگردانده نش��دند. )در جای ديگر اسنادی وجود دارد كه 
نشان می دهد كه اين اموال بازگردانده شده اند و در متن به آن اشاره شده است، آنچه كه معلوم است اين قسمت از 
تاريخ سياه و ضد و نقيض می باشد.( اسناد امريكايی نشان می دهند كه محمدعلی فروغی )ذكاءالملك( و پسرش 
محسن فروغی نماينده و كارگزار پروفسور پوپ در ايران بودند و به كار سرقت و قاچاق آثار باستانی اشتغال داشتند. 

)مطالعات تاريخ معاصر ايران، س7، ش25(
3. محمدقلی مجد، همان، ص26-27. 
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رضاشاه برخاف پادشاهان گذش��ته، كه بر حجم جواهرات سلطنتی می افزودند، در 
موارد گوناگون تعديات جدی نسبت به آنها داشته است1 كه البته در زمان خود رضاخان 
كسی جرئت صحبت از آنها را نداشت اما در هنگام خروج او از ايران اين جرئت پيدا شد و 
مجلس از فروغی خواست تا جلوی خروج جواهرات سلطنتی از ايران توسط رضاخان را 
بگيرد اما رضاخان از ايران خارج شد و فروغی تنها كميسيونی را تشكيل داد كه گزارش 
قانع بصيری را گرفت كه شرح آن در جلد چهارم كتاب تاريخ بيست ساله ايران به كرات 

در تاريخ های مختلف درج شده است.2
حسين مكی در كتاب خود در اين باره می نويسد: 

جواهرات و آنچه اشيا نفيس در موزه كاخ گلستان و خزانه بانك ملی و 
دربار موجود است همه را بايد به جای مناسب و مطمئن انتقال دهند... 
طرز اس��تعمال آنها در مواقع مهم و مخصوص بايد طبق مقرراتی برای 
هميشه تعيين شده باشد... اين جواهرات متعلق به اشخاص نيست، اينها 
كه از دستبرد زمان مصون مانده مربوط و متعلق به كشور و ملتی است 
كه دارای هزاران سال نام و نشان می باشد. بخشش از كيسه ملت برای 
هيچ كس جايز نيست... اگر تصور شود كه هر قسمتی از اين جواهرات 

1. يكسری از آن جواهرات بر تاج محمدرضا پهلوی و يكسری بر تاج رضاشاه است، همچنين از محل جواهرات 
سلطنتی به فوزيه هدايايی داده شد كه بعدها دولت خيلی اصرار داشت كه اينها را پس بگيرد اما نتيجه حاصل نشد. 
يك شاهنامه بسيار قيمتی هم به فاروق داده شده بود كه آن نيز برگردانده نشد؛ گويا خانواده پهلوی اينها را ارث 
پدر می دانست، در حالی كه اينها ارث پدری هيچ  كس نيست، و برای ملت ايران و جزء ثروت ملی ايران است و هيچ 
كس در هيچ زمانی حق نداشته است به اينها دست بزند. )همچنين در جريان عروسی فوزيه، ملكه مادر جواهراتی 
را كه از خزانه قرض گرفته بودند باز نگردانده بود كه جريان بر سر اين مسئله باال گرفت و ملكه مادر از دادسرا اخطار 
گرفت( از اين جريانات مشخص می شود كه اگر اين اقتدارات گاه به گاهم نبود چه بسا دزدی های ديگری صورت 

می گرفت و هر آنچه بود با خود می بردند و به قول خسرو معتضد نتوانستند كه نبردند. 
2. پس از استعفای رضاشاه شماری از نمايندگان در مجلس شورای ملی س��ؤاالتی درباره سرنوشت جواهرات 
سلطنتی مطرح كرده و منابع دولتی اظهار داشتند كه تصرفاتی در آن نشده است. حال آن كه بعداً طبق گزارش 
رسمی اداره بيوتات سلطنتی، معلوم شد در چند نوبت به ويژه هنگام عروسی وليعهد، بخشی از جواهرات سلطنتی 
كه به دربار فرستاده شده بود به خزانه عودت داده نشده و مورد دس��تبرد قرار گرفته است. اما امام راحل در شرح 

كاملی از فرار رضاخان از ايران و كاه بزرگ انگليسي ها سر رضاقلدر، مي فرمايند:
از اول اينها شروع كردند به بردن، رضاشاه جواهرات ايران را آن وقتی كه می خواستند بيرونش كنند آن طوری 
كه برای من نقل كردند از يك صاحب منصبی )يكی از آقايان نقل كرد از يك صاحب منصبی كه همراه بوده است( 
وقتی رضاش��اه را متفقين آمدند و بيرونش كردند، در اين خالی كه می خواس��ت برود چمدان های جواهر را پر 
كرد. چمدان ها را پر كردند از جواهرات اي��ران و راه افتادند كه ببرند، منتها بي��ن دريا )همان صاحب منصب نقل 
كرده بود( كه با كشتی اين آدم را می بردند يك جايی نگه داشتند و يك كشتی كه آن شخص گفته بود مخصوص 
حمل حيوانات بوده است، آنها آوردند متصل كردند به اين كشتی و به او گفتند تو برو توی آن كشتی لكن همانجا 
چمدان ها را برداش��تند و انگليس ها بردند، تمام ش��د. آن زمان او اين كار را كردند غير از آنهايی كه دزديده بود و 

برده بود.



14
7

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

ا...
ی ه

غرب
ط 

وس
ن ت

يرا
ی ا

نگ
ره

ث ف
يرا

ت م
غار

ت و 
جا

قه 
عتي

ی 
فيا

ما

را به نام ي��ك نفر از ش��اهزادگان و 
منسوبان خاندان سلطنتی می توان 
كنار گذاشت و به اين عنوان تصرفات 

بی مورد شود تصوری باطل است.1 
پس از مرگ رضاش��اه در مصر برای انجام مراس��م 
تشريفاتی شمش��ير رضاخان كه مزين به جواهرات 
س��لطنتی بود به مصر فرستاده ش��د و متأسفانه به 

سرقت رفت و هرگز بازنگشت.2 
ماجرا توس��ط دربار ايران پيگيری گرديد، ولی به نتيجه نرسيد و مكتوم ماند. سال ها 
بعد و پس از سرنگونی خاندان سلطنتی مصر در سال 1331، موضوع ابتدا توسط مجله 

روزاليوسف در قاهره و سپس توسط خواندنی ها در تهران برما گرديد. 
با روی كار آمدن محمدرضا پهلوی در سال 1320ش، گويا همگان به اين موضوع پی 
برده بودند كه ميدان برای غارت مردم و سرزمين ايران فراهم گرديده است و هر كس به 
نوعی به اين امر می  پرداخت به نوعی كه حتی پسر اشرف نيز از اين آب گل آلود به خوبی 

ماهی می گرفت.3 
در دوره رضاشاه جواهرات ملی توسط كارشناس��ان جواهرشناس فرانسوی )كمپانی 
بوشرون( بازديد و صورت برداری شد و س��پس بخش عمده آن در صندوق هايی از  كاخ 
گلس��تان به بانك ملی انتقال يافت. بخش كوچك تری نيز جه��ت بازديد در كاخ موزه 
گلستان باقی ماند. بخشی نيز توسط رضاشاه به امرای محلی يا نمايندگان خارجی تقديم 
گرديد. قطعاتی نيز به طور امانت برای مراسم ازدواج فوزيه و محمدرضا پهلوی در سال 
1316 تسليم خانواده سلطنتی شد كه اين قس��مت اخير نيز هيچ گاه به طور كامل به 
خزانه باز نگشت. در سال 1320 هيئتی از سوی مجلس شورای ملی مأمور تحقيق در اين 
امر شد كه گزارش های اين تخلفات تقديم مجلس شد و در جرايد وقت نيز انتشار يافت؛ 

1. حسين مكی، همان، ص76. 
2. ابراهيم حسن بيگی، مرگ در مرداب: خاطراتی از دوران تبعيد رضاشاه، تهران، مدرسه برهان، 1382،ص73-

 .72
3. مصطفی لعل شاطری، »معروف ترين قاچاقچی عتيقه دربار پهلوی كه بود؟«، قدس آناين، كد خبر 152902، 

 .1392/6/26

اشرف پهلوی حتی در آغازین 
ماه های پيروزی انقالب نيز به 
مدد عوامل صهيونيست در کار 
غارت اشيای عتيقه فعال بود؛ 
به گونه ای که قائم مقام فرهنگ 
و هنر وقت برای مقابله با این 
جریان طی نامه ای حضرت 

امام)ره( را به کمک طلبيد
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ولی نتيجه ثمربخشی حاصل نگرديد.1
از معروف تري��ن قاچاقچی ه��ای عتيق��ه در 
دربار منحوس پهلوی اشرف بود. به طور مثال 
زمانی ك��ه در تپه ه��ای مارليك اش��يا عتيقه 
كش��ف ش��د اش��رف اراضی اين منطق��ه را به 
قيمتی ناچيز خريداری كرد و س��پس اش��ياء 
باستانی و گران بهای اين منطقه را از زير خاك 
بيرون آورد و از ايران خ��ارج كرد و به موزه ها و 

كلكسيونر های سرمايه دار فروخت.2 
اشرف و شهرام براي دس��تيابي به آثار تاريخي موجود در دل يك تپه تاريخي دستور 
داده بودند با بولدوزر اين منطقه را زير و رو كنند؛ در نتيجه اين كار غير مسئوالنه هزاران 
شئ تاريخي تكه پاره شد؛ ب�ه ط�وري ك�ه در م�ساحت زي�ادي خ�رده ه�اي سفال هاي 

باستاني و اشيای عتيقه ديده مي شد.3 
از ديگر معروف ترين قاچاقچيان كه ذكر آن پيش تر رفت، ش��هرام پسر اشرف بود كه 
او نيز در كار قاچاق و فروش اش��يای عتيقه با مادرش همكاری می كرد و شريك بود. او 
يك گروه مجهز گنج ياب و حفار را در خدمت داش��ت، آنها را به تپه ها و مناطق تاريخی 
می فرستاد تا اشيای عتيقه را از خاك بيرون بكشند.4 اين فعاليت مشترك اشرف پهلوی 
و پسرش شهرام پهلوی نيا آنقدر گسترده بود كه در گزارش مأموران اطاعاتی سفارت 

1. چنان چه در روزنامه تجدد 5 آب��ان 1320 به نقل از كتاب تاريخ بيست س��اله ايران آمده اس��ت: افراد ملت 
می خواهند بدانند شاه سابق جواهراتی را كه به عنوان ذخيره مملكتی و متعلق به ملت بوده به چه قانون و حقی به 
مصارف شخصی رسانيده و به خانواده خود بذل و بخشش نموده است... آقای كفيل وزارت دارايی سابق كه كامًا 
از جريان امر مطلع و از كسری جواهرات مستحضر بودند گويا به علت ترفيع رتبه از مقام كفالت به وزارت مجلس 
و ملت اطمينان دادند كه جواهرات تماماً موجود و ابداً تصرفی در آنها نشده، امروز كه خاف گفتارشان ثابت شده 

چه جواب می دهند. )حسين مكی، همان، ص79( 
بايد متذكر شد عاوه بر دستبردهايی كه به جواهرات سلطنتی زده شد و تقسيم آنها ميان شاهزادگان و ملكه ها 
انجام ش��د، به خزانه های اماكن مقدس مردم هم دستبردهايی زده شده اس��ت. من جمله موزه آستان رضوی كه 
كتيبه های طا به خزانه بانك ملی منتقل شد كه پس از ش��هريور 1320 در جريانات هياهو مجبور به عودت آن 
شدند. همچنين يك لنگه قاليچه عتيقه متعلق به عصر صفوی از استان گرفته شد و به نيكسون رئيس جمهور امريكا 
پيشكش شد. همچنين يك قرآن عتيقه از خزانه ربوده شد. از خزانه ش��يخ صفی الدين در اردبيل روس ها هنگام 
اقامت در آذربايجان اشيای نفيس و كتب را غارت كردند. همچنين به خزانه حضرت معصومه هم دستبرد زده شد 

كه قاليچه نفيس را به بهانه فرسودگی بردند و به جای آن يك تخته قاليچه ابريشمی فرستادند. 
2. دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد النه جاسوسی، تهران، اس��ناد النه جاسوسی امريكا، 1386، ج7، 

ص50. 
3. فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه الهه رئيس فيروز، تهران، به آفرين، 1381، ص283. 

4. همان، ص283. 

اشرف و شهرام براي دستيابي به 
آثار تاریخي موجود در دل یک 
تپه تاریخي دستور داده بودند با 
بولدوزر این منطقه را زیر و رو 
کنند؛ در نتيجه این کار غير مسئوالنه 
هزاران شئ تاریخي تکه پاره شد؛ 
بـه طـوري کـه در مـساحت 
زیـادي خـرده هـاي سفال هاي 
باستاني و اشيای عتيقه دیده مي شد
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امريكا به واشنگتن انعكاس يافته است: 
شهرام فرزند ارشد اش��رف در بعضی موارد جای پای مادرش را دنبال 
كرده است. برای ايرانيان صاحب اطاع، فروش گنجينه ها و عتيقه های 
هنری كشور از جمله ساخته های دستی مارليك كه يك موضع ]منطقه[ 
باستان شناسی ماقبل تاريخ و حائز اهميت زياد است، بدنام ترين عمل 

حاكی از بی مسئوليتی وی می باشد.1 
گرچه شهرام سردس��ته قاچاقچيان عتيقه دربار بود، اما ساير اعضای خانواده پهلوی، 
به خصوص شمس هم در آن فعال بودند و هنگامی كه به محمدرضاشاه می گفتند تا از 
اقدامات غير قانونی خانواده اش جلوگيری كند، پاسخ می داد اين مملكت بسيار وسيع 

است و از اين گونه اشيای كهنه بی ارزش در دل خاك آن فراوان است.2 
همچنين فريده ديبا، مادر فرح در خاطرات خود درباره شمس از زبان فرح می نويسد 
كه اين دو خواهر )يعنی ش��مس و اش��رف( در براب��ر پول های كان اج��ازه می دهند 
صادركنندگان حتی اشياء عتيقه و غير قابل ارزش گذاری و ميراث فرهنگی و ملی كشور 
را در بسته بندی های منقوش به مهر دربار شاهنشاهی بدون هيچ گونه وارسی به خارج 

بفرستند. 
در زمان نخست وزيری مصدق اتفاقات زيادی در زندگی اشرف رخ داد؛ از جمله تبعيد 
او به دستور مصدق و آشنايی اش��رف با مهدی بوشهری كه بعد از ازدواج با او، مشكات 
مالی شديدی برای اشرف در خارج ايران پيش آمد و اين مشكات به دليل عدم موافقت 
مصدق جهت ارسال ارز مورد درخواست شاهدخت كه در قمار دستی گشاده داشت به 
وجود آمد و اين تنگنای اقتصادی و ولخرجی بيش از حد س��بب شد كه اشرف مقداری 
از اشيا و مبلمان كاخ خود در ايران را بفروشد و مبلغ سی ميليون فرانك لباس و جواهر 
و عتيقه جات خود را در فرانسه به دو نفر كاهبردار فرانسوی و يك تبعه اروپای شرقی 
)يوگساويايی( برای فروش عرضه كند؛3 كه در نامه ای كه وی به فضل اهلل زاهدی نوشته 
خود اين مطلب را تأييد كرده است.4 احسان نراقي يكي از مشاوران نزديك محمدرضا 
و همسرش فرح در كتاب خاطرات خود درباره غارت اشياي عتيقه ايران توسط اشرف و 

پسرش شهرام مي نويسد: 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان. 
2. فريده ديبا، همان، ص285. 

3. زنان دربار به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1381، مقدمه، ص131. 
4. همان، اسناد ص128. 
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مهندس محس��ن فروغي كه از متخصصان آثار عتيقه ايراني اس��ت، 
برايم تعريف كرد كه روزي پرويز راجي، منشي مخصوص هويدا به من 
تلفن زد و گفت نخست وزير مايل است در اسرع وقت با او ماقات كند، 
طي ماقات رئيس دولت به او مي گويد: ش��هرام پسر اشرف به طور غير 
قانوني عتيقه هايي از كشور خارج ساخته است و ظرف سه هفته آينده 
مي خواهد در حراجي آنها را به فروش برس��اند، قرار بر اين شد كه اين 
امر را پيگيری و از انجام عمل جلوگيری ش��ود، فروغي پس از بازگشت 
از مأموريت به هويدا اطاع مي دهد كه ارزش اين مجموعه حدود شش 
ميليون فرانك است، هويدا مي گويد شهرام براي برگرداندن آن دوازده 

ميليون مي خواهد.1 
در اسناد النه جاسوسی به نقل از منابع امريكايی آمده است: 

... با وجود اينكه ش��اه از تجارت های مشكوك خواهرش سودی نبرده 
)كه جای شك و ترديد دارم( ولی در متوقف ساختن وی تمايلی نشان 
نداد و يا قادر به انجام آن نبوده است. در ادوار مختلف مبارزه )ظاهری( با 
فساد در ايران، گاهی به فعاليت های تجاری ناپسند فرزند اشرف حمله ور 
می شد. اين كار سبب شد كه شاهزاده شهرام از اين گونه فعاليت ها كناره 
گرفته و در عوض از طريق مادرش به انجام آنها مبادرت ورزد. تا زمانی 
كه شاه زنده است، اشرف و حيات ضد و نقيضش مايه شرمساری خاندان 

پهلوی می گردد...2 
همچنين قبل از خروج ش��اه از ايران يعنی 23 دی ماه با تأييد ش��اه و به دستور فرح 
384 عدد چمدان و صندوق ش��امل همه گونه عتيقه، جواهرات و الماس های گران بها، 
س��اعت های تمام  طا، تاج و نيم تاج تمام زمرد بس��ته بندی ش��دند و به دليل س��رعت 
بسته بندی چمدان ها بسياری از جواهرات توسط اعضای تيم بسته بندی دزديده شد و 
هرگز ردپايی از آن به دست نيامد. شاه و خانواده اش در موقع فرار از كشور مقدار زيادی از 
جواهرات خود را به همراه بردند؛ از جمله شاه به همراه اثاثيه خود چهار جعبه جواهرات 
از ايران خارج نمود و البته اشرف كه پيش از اوج گيری انقاب از ايران خارج شده بود و 
به همين سبب هم سر فرصت عمده جواهرات خود را از ايران خارج كرده بود. همچنين 

1. احسان نراقی، از كاخ شاه تا زندان اوين، تهران، رسا، 1389، ص7. 
2. دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، از ظهور تا سقوط؛ مجموعه اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مركز اسناد 

النه جاسوسی امريكا، ج1، ص19. 
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»ملكه مادر« )مادر شاه( هم، كه حدود يك سالی قبل از انقاب به لندن آمده بود، بيشتر 
جواهرات خود را در همان زمان همراه آورده بود. 

اشرف پهلوی حتی در آغازين ماه های پيروزی انقاب نيز به مدد عوامل صهيونيست در 
كار غارت اشيای عتيقه فعال بود، به گونه ای كه قائم مقام فرهنگ و هنر وقت برای مقابله 

با اين جريان طی نامه ای حضرت امام)ره( را به كمك طلبيد.1 
از طريقه های ديگر خروج عتيقه در آن زمان ها دوره گرد های يهودی بودند كه به خانه ها 
رفته، اموال نفيس را شناس��ايی می كردند و آنها را از چنگ صاحبانشان در می آوردند. 
از جمله اين اموال غي��ر از ظروف می توان كتاب ه��ای خطی و نفيس ديوان اش��عار با 

نقاشی های ارزشمند و قرآن ها را نام برد. 
اين يكی ديگر از نتايج حضور اس��رائيلی ها در ايران بود كه به تاراج ميراث ملی ايران 
مبادرت می كردند و جالب اين است كه اين مسئله در دوره حكومت باستان پرست پهلوی 
اتفاق افتاد. آثار باستانی و اش��يای عتيقه ايرانی در ميزان و حجم بسيار زياد به اسرائيل 
منتقل می شد و در مجموعه های خصوصی نگاهداری می گرديد يا به موزه های اسرائيل 
ارايه ش��ده و به نمايش در می آوردند يا توس��ط بعضی از افراد به موزه های بزرگ جهان 

منتقل می شدند.
در گزارشی كه از نمايندگی ايران )در زمان محمدرضاشاه( در تل آويو در سال 1344 

در مورد كلكسيون ايرانی موجود در موزه اسرائيل ارسال شده، آمده است: 
كلكسيون مربوط به هنر ايرانی در موزه اس��رائيل در نوع خود يكی از 
مهم ترين كلكسيون های جهان می باشد. به عقيده كارشناسان، ارزش 
آن سه ميليون دالر است. در اين كلكسيون آثاری وجود دارد كه بهايی 
برای آنها نمی توان تعيين كرد زيرا در جهان منحصر به فرد می باشند.2 
در سوم بهمن 1347 وزير خارجه )اردشير زاهدی( طی نامه ای به وزارت فرهنگ و هنر، 
با اشاره به نمايش بعضی اشياء باستانی ايران در موزه اسرائيل می نويسد: »در مورد نحوه 
خروج اين اشيا از ايران اطاعی در دست نيست ولی مرتباً در چمدان های يهوديانی كه 
به اسرائيل می روند اش��يای عتيقه ايرانی، به خصوص نسخ خطی كتب مختلف، مخفی 

1. قائم مقام فرهنگ و هنر در اين گفت و گو اعام كرد: »پس از انقاب اس��امی گروهی فرصت طلب و عده ای از 
ايادی اشرف و پسرش شهرام به كار قاچاق اشيای عتيقه و آثار باستانی در مناطق مختلف كشور اقدام كرده  اند. وی 
در مورد جلوگيری از اقدامات اين گروه گفت در اين زمينه نامه ای برای امام خمينی فرستاديم و تقاضا كرده ايم در 

اين زمينه پيامی بدهند.« )كيهان، 1358/12/1(
2. »تاراج ميراث ملی ايران توسط اسرائيل«، تسنيم، كد خبر: 279604، 1392/11/21. 
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ش��ده و بدون جلوگي��ری پليس، وارد اس��رائيل 
می شود«. اين سند نشان دهنده اوج بی خبری و 
بی توجهی مقامات حكومت در قبال ميراث ملی 

ايران می باشد. 
يكی از افراد بس��يار فعال در زمينه سرقت اشيا 
عتيقه از ايران به اسرائيل يعقوب نيمرودی وابسته 
نظامی اسرائيل در ايران بود. او تا آخرين ماه های 
سلطنت پهلوی با حمايت موس��اد محموله های 
سری خود را از مرز های ايران عبور می داده است.1 
به واسطه وجود فساد مالی و اداری و همچنين 
زد و بند و اعمال خاف قان��ون در رژيم پهلوی، 
افرادی در بين اعضای دولت و درباريان بودند كه 
با اس��تفاده از وجود رانت های ويژه برای افزايش 
ثروت، به قاچ��اق كاال روی آوردند. از اين رهگذر 
تشكيات بهائيت نيز كه در حاكميت رژيم پهلوی چنان فرو رفته بود كه گويی حكومت 
از آن آنهاس��ت، برای ثروت اندوزی به اين ش��يوه غير انس��انی روی آورد تا بلكه بتواند 
كسری بودجه دولت غاصب اسرائيل را از سرمايه ملت مسلمان ايران، تأمين كند. قاچاق 
ذخائر باستانی ايران، نكته ای اس��ت كه كراراً در پرونده عناصر شاخص بهائی به چشم 
می خورد. به عنوان نمونه، می توان از سپهبد علی محمد خادمی و هژبر يزدانی نام برد كه 

پرونده شان آلوده به اين عمل ننگين است: 
خادمی از اعتبارات هواپيمايی ملی ايران ميلياردها تومان به نفع خود 
و به نفع فرقه بهائی و به نفع اربابان خود برداشت كرد. قاچاق مشروب، 
پارچه، س��يگار، هروئين، كوكائين، ورق قمار، عتيقه، از جمله كارهايی 
بود كه عمال خادمی، با اطاع خود او انجام می دادند. خادمی ميليون ها 
تومان عتيقه قاچ��اق را برای ب��رادر ناتنی خود »عط��اءاهلل« به امريكا 

می فرستاد.2 
اسناد و مدارك موجود نشان می دهد كه يكی از فعاليت های هژبر يزدانی )سرمايه دار 

1. »آثار ايرانی موزه رژيم صهيونيستی«، ايسنا، كد خبر 92112215747، 1392/11/22. 
2. محمد مدنی، »عباس افندی و مافيای بهايی- انگليسی قاچاق ذخاير باستانی در ايران«، تاريخ معاصر ايران، 

1388، ش49، ص558. 

به واسطه وجود فساد مالی و اداری 
و همچنين زد و بند و اعمال خالف 
قانون در رژیم پهلوی، افرادی در 
بين اعضای دولت و درباریان بودند 
که با استفاده از وجود رانت های 
ویژه برای افزایش ثروت، به 
قاچاق کاال روی آوردند. از این 
رهگذر تشکيالت بهائيت نيز که 
در حاکميت رژیم پهلوی چنان فرو 
رفته بود که گویی حکومت از آن 
آنهاست، برای ثروت اندوزی به این 
شيوه غير انسانی روی آورد تا بلکه 
بتواند کسری بودجه دولت غاصب 
اسرائيل را از سرمایه ملت مسلمان 

ایران، تأمين کند
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بهائی و لمپن مآب مشهور عصر پهلوی( تجارت قاچاق اشياء باستانی ايران بوده است.1 
پرويز خس��روانی يك بهايی ديگر بود كه در كار قاچاق كاال و ساير مفاسد و بزهكاری ها 
دست داشت. از آنجا كه مبادی ورود كاال در مناطق بندری و تجاری در دست نيروهای 
ژاندارمری بود، اين مهم فرصتی به خسروانی داد كه به عنوان يكی از فرماندهان ارشد 

ژاندارمری دست به قاچاق كاال زده و از اين راه درآمد سرشاری به جيب بزند.2 
در س��ال های اول انقاب نگاهداری از بناها و محوطه های تاريخی كه بوی س��لطنت 
می دادند به ويژه اينكه در زمان محمدرضا دامادش رئيس ميراث فرهنگی بود سخت و 
دشوار بود. آقای مهدی حجت بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگی در جمهوری اسامی 
نخستين و مهم ترين گام در آن زمان را جلوگيری از حفاری های غير مجاز و محافظت از 

تپه های تاريخی و بناهای باستانی می داند. او می گويد: 
خروج اموال فرهنگی شناخته ش��ده كه متعلق به دربار يا دولت بود، 
خيلی كم اتف��اق افتاد؛ داليل��ی ه��م دارد. اوالً در اول انقاب هم خود 
حضرت امام، هم مرحوم طالقانی و ساير بزرگان جامعه اعام كردند كه 
اين اموال و آثار، انفال و بيت المال است و حرام است به آنها دست بزنند. 
چون انقاب ما دينی و عموم مردم متدين بودند بنابراين دزدی نداشتند. 
يك نمونه برجسته مسئله كاخ گلستان بود كه ده ها هزار نفر روز پيروزی 
انقاب وارد كاخ شدند. تمام اش��يا از جمله تابلوها، فرش ها، مبلمان ها 
و... در معرض ديد عموم ب��ود. آنها در كاخ می چرخيدن��د. هيچ اتفاقی 
برای اشيا نيفتاد اال عكس ش��اه كه با چاقو پاره شده بود. در صورتی كه 
می توانستند صدها و هزاران شیء ارزشمند و گران قيمت را ببرند. مردم 
بدون هيچ كنترلی وارد ش��ده بودند. معموالً در انقاب ها، غارت اموال 

و اشيای تاريخی اتفاق می افتد اما انقاب ما در اين زمينه استثنا بود.3 
بسيار بجاست كه امروز در روند بازگرداندن آثار باس��تانی و اشيا تاريخی ايران كه در 
بيش��تر موزه های معروف دنيا پراكنده اند بازنگری و تاش بيشتری صورت گيرد و اين 
ميراث ارزشمند به موطن اصلی خود بازگردد. امروزه ايرانيانی كه به موزه لوور پاريس 
رفته اند ديده اند در سالن ايران كه يكی از بزرگ ترين بخش های اين موزه است و ديدن 

1. اطاعات، 1375/4/31. 
2. پرويز خسروانی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1389، ص21. 
3. »گفت و گو با مهدی حجت درباره وضعيت ميراث فرهنگی در آستانه پيروزی انقاب«، ايران آناين، كد خبر: 

 .1394/11/20 ،60523
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تمام بخش های آن )كه به دليل گستردگی و تعدد و تنوع همه اشيای گرانبها و ارزشمند 
ايرانی موجود در آن كه زمانی از اين مملكت به ت��اراج رفته بود(، بيش از يك روز طول 
می كشد چگونه قلب ش��ان به درد می آيد! چرا كه هر اثر باستانی بايد در كشور خودش 
باشد. بيش از 2500 اثر از آثار باستانی و ارزشمند ايرانی در اين موزه در سالن های 12 
تا 20 به چشم می خورد؛ اشيايی كه در زمان های دور و نزديك از ايران به آن طرف دنيا 
سفر كرده اند و حاال در موزه هايی خارج از خانه نگهداری می شوند. گاهی خود خارجی ها 
همه كاره بوده اند. يعنی خود انگليسی ها، فرانسوی ها و روس ها آمده اند ايران، رفته اند به 
شوش و سيلك و عيام و و اشيايی را كه متعلق به اين سرزمين بوده بيرون كشيده اند و با 
خود برده اند، گاهی هم ما پيدا كرده ايم و باز آنها به زور گرفته اند و با خود برده اند، گاهی 
خودمان داده ايم و گاهی كشف ها در سرزمين هايی اتفاق افتاده كه حاال ديگر جزو ايران 
نيستند ولی روزگاری جزو همين خاك به حساب می آمده اند. شايد بيشتر اين اشيا در 
دوران قاجار به پاريس رسيده باشند اما در موزه هايی مانند موزه هنر در نيويورك و موزه 
اسميت سونيان واشنگتن، موزه شرق شناسی دانشگاه ش��يكاگو، موزه هنرهای زيبای 
بوستون و موزه هنرهای زيبای فيادلفيا نزديك به تمامی اشيا، اشيايی هستند كه در 
سال های نحس بين 1925 و 1941 بدان جا برده شده اند. طي سال هاي 1333-1357، 
كه روابط ايران و امريكا در عالي ترين سطوح بود، هيچ گاه آثار باستانی به يغما برده شده از 
كشورمان توسط دولت امريكا بازپس داده نشد. اكنون قريب به هفتاد سال است كه ده ها 
هزار اثر تاريخی و ميراث فرهنگی ايرانی در موزه های امريكايی، به بهانه پژوهش از كشور 
خارج شده و به عنوان امانت نگهداری می شود و امروز، دولت امريكا با خيانت در امانت، 
اين آثار را غصب كرده و از عودت آن امتناع می كن��د. از جمله مهم ترين و معروف ترين 
اين اشيا تنديس نقره ای گاو نشسته، دسته های ظرف پرنده ای، سبوی دهان لوله ای با 
سه پايه، تنگ آبخوری برنزی، بشقاب نقره ای ش��كار قوچ، سگك عقاب و صيد، تكوك 
شير غران، كاسه طايی با حكاكی خط ميخی، سنگ نگاره پيشكش آوران تخت جمشيد، 

كاه خود پرنده و سه پيكر می باشند. 


