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بازتاب و پيامدها ی خارجی جشن های
2500 سالۀ شاهنشاهی 

مقدمه
طرح برگزاري جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي، ابتدا در 1337 ، از سوي شجاع الدين شفا، 
معاون فرهنگي دربار شاهنشاهي مطرح شد. در اين تاريخ، كه تنها پنج سال از كودتاي 28 
مرداد مي گذشت، درواقع، شاه سستي و بي ثباتي حكومتش را در سال هاي نخست وزيري 
مصدق از ياد نبرده بود و با طرح برگزاري جشن هاي شاهنشاهي موافقت كرد با اين اميد كه از 
اين طريق بتواند به همگان يادآور شود كه آيين و سنت شاهنشاهي، آيين هميشگي ايران زمين 
بوده و خواهد بود. به گمان او، تحقق اين طرح مي توانست تا حدود زيادي استحكام بيشتر 

حكومت را به دنبال داشته باشد.
 با تصويب طرح برگزاري جشن هاي 2500سالۀ شاهنشاهي توسط محمدرضاشاه، 
تمامي وابستگان حكومت پهلوي درصدد انجام اين طرح برآمدند. آنها تمام تالش خود را 
براي تحقق روياي شاهنشاه به كار گرفتند. نهادها، سازمان ها، و وزارتخانه هاي دولتي و ساير 
سازمان های مربوط از دربار گرفته تا كوچك ترين عضو دولتي، در اين كار به مشاركت و 
تالش پرداخته و شوراهاي مختلفي در اين زمينه تشكيل شد. با وجود اينكه جشن های مذكور 
قرار بود در سال 1340 برگزار شود، پس از چندين بار به تعويق افتادن، سرانجام در 1350 

به اجرا درآمد و روياي شاه با دعوت از بسياري از سران و رهبران كشورها محقق گرديد.
حكومت پهلوي، با برگزاري جشن هاي 2500ساله در پي رسيدن به اهداف مختلفي 
بود؛ كه در بعد داخلي مي توان به تالش حكومت براي مشروعيت بخشي به خود اشاره كرد. 
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اما در بعد خارجي بايد دانست كه يكي از اهداف برگزاري اين جشن ها دستيابي به وجهۀ 
بين المللي براي حكومت پهلوي جهت كسب عنوان ژاندارمي منطقه بود. كميته هاي بين المللي 
جشن های 2500 ساله، در بسياري از كشورهاي دنيا، به تبليغات گسترده در باب اين جشن ها 
دست زدند. اين مقاله در پي بررسي پيامدهاي خارجي جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي و 
پاسخ به اين پرسش است كه حكومت پهلوي تا چه حد توانست در بعد بين المللي به اهداف 
خود در برگزاري جشن هاي 2500 ساله دست پيدا كند. بنا بر فرضيۀ اين مقاله، به نظر مي رسد 
كه برگزاري اين جشن ها و دعوت از سران كشورها براي حضور در آن، بر منزلت بين المللي 
محمدرضا شاه افزوده باشد. در اين مقاله، همچنين، به بررسي عملكرد و اقدامات دانشجويان 
خارج از كشور و نيز چگونگي رويكرد مطبوعات و سران كشورها در باب جشن هاي 2500 

ساله پرداخته مي شود.
روش پژوهشی اين مقاله توصيفی-تحليلی است و از شيوۀ كتابخانه ای و اسنادي برای 
گردآوری اطالعات استفاده شده است. بررسي روزنامه ها، نشريات، و اسناد آرشيوي از 
ملزومات پ  ژوهش هاي تاريخي مرتبط با دورۀ معاصر است كه اين امر در اين مقاله نيز مورد 

توجه قرار گرفته است.

كمیته های بین املللی جشن های 2500 سالۀ شاهنشاهی
تشكيل كميته هاي بين المللي براي آگاهي خارجيان و توجه آنها به مسئلۀ جشن هاي 
شاهنشاهي ايران يكي از مهم ترين اقدامات شوراي مركزي جشن هاي شاهنشاهي بود. اگر 
به اين نكته توجه شود كه چهل سال پيش، يعني زمان برگزاري جشن هاي شاهنشاهي، 
از  و  بوده  از زمان حال  كندتر  بسيار  ديگر  به كشوري  از يك كشور  اطالعات  انتقال 
سويي شبكۀ اينترنت جهاني وجود نداشت، در آن صورت مي توان به اهميت تشكيل اين 
كميته هاي بين المللي بيش از پيش پي برد. رياست كميته هايي كه در كشورهاي خارجي 
تشكيل مي شد، معموالً بـرعهدۀ يكـي از شخصيت هاي مهم آن مملكت اگـر نتوان گفت 
مهم تـرين و باالترين شخـصيت سياسي- گذاشته مي شـد. هرچـند اين رياست ها جنبۀ 
البته، بعـضي از رهبران سياسي  افتخـاري داشت، از لحاظ تبليغاتي بسيار مفيـد بود. 
كشورهاي جهان غـرب، ضمن ستايش روحيۀ ناسيوناليستي و ميهن پرستي محمدرضاشاه، 
با زبان ديپلماتيك از پذيرفتن اين مسئوليت طفره مي رفتند؛ و برخي ديگر»پس از دريافت 
امتيازاتي از ايـران مفتخـر بودند كه سهم كوچكي در آن جشن غـرور آفـرين شاهنشاه« 

بـرعهده گـرفته اند)مازندي،1373، ص 539(.
گاهی پذيرفتن اين رياست ازسوي خارجي ها سبب مي شد كه شخصيت هاي سياسي 

حسـن  زنديـه 
علـی  قنـواتی
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ايران نيز در موقع برگزاري جشن از سوي كشورهاي خارجي، رياست افتخاري كميته هاي آنها 
را برعهده گيرند؛ چنانچه فرح پهلوي به همكاري مؤثري در جشن دويستمين سال استقالل 
اياالت متحده پرداخت و درواقع اقدام بانوي اول آمريكا را هنگام برگزاري جشن هاي 2500 

ساله جبران نمود. )پاشاصالح،2535، ص1(.
اما نكته اي كه داراي اهميت است اينكه جشن ها همواره به تعويق مي افتاد. اين تعويق 
ده ساله -  به علت مضيقۀ مالي دولت بود)متما، 4- 19- 121 ش، ص 1(- سبب مي شد كه 
رهبران برخي كشورها از پذيرفتن رياست اين كميته ها طفره بروند، چنانكه »كندي« رئيس 
جمهور آمريكا به اين كار اقدام ورزيد. در واقع، درست تر اين بود كه ابتدا  تاريخ دقيق 
برگزاري مراسم مشخص مي شد و سپس از رؤساي كشورها پذيرفتن رياست كميته ها را 
خواستار مي شدند. به هر حال، نخستين كميته كه بعداً سرمشق ساير كميته ها شد، در 1339 در 
پاريس ايجاد شد)متما، ش 2-2-171 الف، 1349/3/8، ص106(. به گفتۀ شجاع الدين شفا، 
رئيس كميتۀ امور بين الملل و سخنگوي جشن ها، در 52 كشور كميتۀ كوروش كبير به رياست 
سران كشورها تشكيل شد كه تعداد اعضاي آنها به بيش از 1500 نفر مي رسيد. در باب 
كارهاي انجام شده در كشورهاي مختلف، از سوي شجاع الدين شفا به اين موارد اشاره شد: 
برپايي 143 نمايشگاه هنر ايران و كتاب ها و اسناد خطي، 326 كنگره، سمينار و سمپوزيوم، 
چاپ 131 كتاب ويژه به زبان هاي مختلف، انتشار بيش از يكصد شماره مجالت علمي و 
خاورشناسي، انتشار تمبرهاي مخصوص، نام گذاري ميادين و خيابان ها، شركت 600 دانشگاه 
و فرهنگستان در اين بزرگداشت، شركت كميسيون هاي ملي يونسكو در 127 كشور جهان 
به منظور شركت وسيع جهاني در تجليل از فرهنگ ايران)روزنامۀ كيهان، ش 8481، ص 21(.
هرچند در برخي موارد، اقدامات شوراي مركزي جشن ها در باب دعوت از سران و 
ايران شناسان خارجي با ناكامي مواجه مي شد، چنانچه در مورد دعوت از ايران شناسان كابل اين 
مشكل وجود داشت)متما، 3-4-121 ش، ص3(؛ اما به طور كلي مي توان گفت كه حكومت 
 پهلوي موفق  شد تا بيشتر رؤسای كميته ها را از رؤسای كشورها تعيين كند. البته، در كنار رؤساي 
كشورها، افراد برجستۀ ديگري نيز از همان كشورها در اين كميته ها حضور داشتند. براي مثال، 
در انگلستان، رياست عاليۀ كميته برعهدۀ پرنس فيليپ، همسر ملكه بود و در كنار او رؤساي 
مجلس لردها و مجلس عوام، وزير امورخارجه و چند تن ديگر از وزيران، رئيس كل تشريفات 
سلطنتي، شهردار لندن، رئيس آكادمي سلطنتي انگلستان، عدۀ زيادي از استادان دانشگاه ها و 
رؤساي موزه ها، و مديران برخي روزنامه ها در كميته حضور داشتند)روزنامۀ فرمان، ش 5315، 
ص 5(. بايد دانست كه قرار شد پرنس فيليپ و دخترش پرنسس »آن« در هنگام برگزاري جشن 

نيز به نيابت از ملكه اليزابت دوم راهي ايران شوند)مراسان، 6-12081، ص 100(.

بازتاب و پيامدهای خارجی 
جشن های 2500 سالۀ شاهنشاهی
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عالوه بر اين، لوح كوروش به همۀ زبان هاي رسمي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد 
در سال 1971 ترجمه شد)Suren-Pahla,1999, p.3v(. از طرف اين سازمان، دو لوح كوروش 
يكي در تاالر كميسيون حقوق بشر در مركز اصلي اين سازمان در نيويورك و ديگري در 
مركز اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو با مراسم خاصي نصب شد)الموتي،1370، ص 
131(. دربارۀ لوح كوروش استنباط هاي حقوق بشري زيادي مي توان كرد. برخي از اين 
استنباط ها عبارت انداز: لزوم اجتناب از شكنجه و خونريزي، لزوم اتكا به مردم در حكومت، 
اصل همزيستي مسالمت آميز و صلح جويي، جلوگيري از ايجاد حكومت وحشت و اختناق، 
از بين بردن بردگي و برده داري، حق برخورداري از حمايت اجتماعي، احترام به تمام اديان 
و مذاهب، حق برخورداري از صلح و آرامش)»اعالميه حقوق بشر«،1380، ص 79(. بيشتر 
اين موارد در حكومت پهلوي قابل يافت نبود، به ويژه اينكه اتكا به مردم و نيز جلوگيري از 
حكومت وحشت و شكنجه و اختناق در حكومت پهلوي يافت نمي شد. به هر حال، نسخه اي 
از منشور آزادي كوروش از طرف اشرف پهلوي به »اوتانت«، دبيركل سازمان ملل متحد اهدا 
شد. اشرف، رياست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را از سال 1348 بر عهده داشت. 
در اين سال، تهران ميزبان اجالسيۀ حقوق بشر بود. در جلسۀ افتتاحيه به پيشنهاد نمايندگان 
فرانسه، اوكراين، سنگال و يوگوسالوي ضمن تجليل از اشرف پهلوي، خواسته شد كه وي 
به رياست كميسيون انتخاب گردد كه به اتفاق آراء تصويب شد)فرهمند،1382، ص 213(. 

بايد گفت كه فعاليت ها و اقداما ت گوناگوني از سوي كميته هاي بين المللي جشن ها در 
كشورهاي خارجي صورت پذيرفت كه ذكر همۀ اين آنها در حوصلۀ اين مقاله نمي گنجد. اما 
مي توان به برخي از آنها اشاره كرد. براي مثال، در آفريقاي جنوبي موزۀ دائمي »رضاشاه كبير« 
افتتاح شد)روزنامۀ كيهان، ش 8475، ص 26(. نمايشگاه جشن های شاهنشاهي در14 مهر 
1350 در اتريش و به وسيلۀ رئيس جمهور اين كشور گشايش يافت. در مغرب، تمبر يادبود 
به مناسبت جشن ها پخش مي شد)روزنامۀ آيندگان،  ش 1154، صص 3 و 39(. در سوئيس، 
نمايشگاه گنجينۀ هنري ايران قديم، به مدت 14 ماه داير بود. اين امر سبب اشتياق پيربارد1، 
مسئول تنظيم بـرنامۀ »انسان در جـست وجـوي گذشتۀ خـويش«، به ساخـت برنامه اي 
بـراي معـرفي مدنيت ايـران شد. اين بـرنامه، از سوي تلويزيون سوئيس پخش مي شد)بزم 
اهريمن،1377، ج 2، ص 250(. ازسوي ديگـر، به مناسبت جـشن هاي شاهنشاهي ايران، 
بنگاه انتشارات مينـروا2  در ژنو به تهيۀ كتابي دربارۀ »پارس قديم« دست زد كه به سه 
زبان آلماني،  انگـليسي، و فـرانسه منتشـر شد)مجلۀ خواندني ها،1350، ش 2، ص 33(. در 
انگـلستان »سمينار ايران« به مناسبت جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي برگزار شد)روزنامۀ 
جشن شاهنشاهي ايران،1350،  ش 62، ص 8(. در شهر كندال انگلستان، نخستين نمايشگاه 

1.  Pierre Barde

2.  Minerva Press
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ايران به مدت شش هفته در موزۀ اموت هال1 داير  بزرگداشت جشن هاي شاهنشاهي 
شد)مجلۀ خواندني ها،1350، ش 3، ص 33(.

در اسپانيا، نمايشگاه هاي هنر ايران و تمبر يادبود برگزار ، وكتاب ها و نشريات علمي منتشر 
شد.تلويزيون اسپانيا فيلم »ايران« را تهيه كرد. يكي از ميادين بزرگ مادريد به نام محمدرضا 
پهلوي نام گذاري شد. در استراليا نيز نمايشگاه هاي آثار باستاني ايران داير شد. دانشگاه ملبورن 
در باب »تأثير ايران در مذهب و تمدن يهود« در 24 تير 1350 سخنراني هاي علمي برپا كرد. 
نمونۀ كتيبۀ استوانۀ كوروش نيز در موزۀ باستان شناسي ملبورن نصب شد)روزنامۀ جشن 

شاهنشاهي ايران،1350، ش 63، ص 4(.
در ژاپن، نمايشگاه آثار هنـري ايران در دوره هاي باستان با حضور بـرادر شاهزاده ميكاسا، كه 
رياست عاليۀ كميتۀ جشن ها در ژاپن را نيـز برعهده داشت، افتتاح شد)روزنامۀ جشن شاهنشاهي 
ايران،1350، ش 60، ص 8(. كنگـرۀ بزرگ تاريخ و فـرهنگ ايـران در لنينگـراد شوروي بـرگـزار 
شد)روزنامۀ اطالعات،1350، ش 13611، ص 1(. رياست اين كنگره بـرعهدۀ شجـاع الدين شفا 
بود. در شهر ميالن ايتاليا، نمايشگاه فرش كهن ايراني برپا گرديد)روزنامۀ فرمان،1350، ش 5346، 
ص 1(. روزنامۀ ايل مساجرو2 چاپ رم، ضمن گزارشي در باب جشن هاي 2500 ساله و انتشار 
اسامي رهبران جهان در جشن ها، به نقش مؤثر ايتاليا و مراكز فرهنگي و باستان شناسي اين كشور 

در حفاري هاي تخت جمشيد اشاره كرد)روزنامۀ فرمان، ش 5341، ص 5(.
قابل ذكر است كه به مناسبت جشن هاي 2500 سالۀ  شاهنشاهي، وزارت فرهنگ و هنر 
و شوراي فرهنگي بريتانيا نمايشگاهي از سهم بريتانيا در مطالعات ايران شناسي با همكاري 
مؤسسۀ ايران شناسي بريتانيا در تهران برگزار كرد كه در 27 مهر 1350 در موزۀ ايران باستان 
گشايش يافت. در اين نمايشگاه چهار تن از دانشمندان انگليسي حضور داشتند: بازل گري3،  
رئيس بخش شرقي موزۀ بريتانيا در لندن؛ پروفسور بويل، استاد زبان و ادبيات فارسي در 
دانشگاه منچستر؛ الكهارت، نويسندۀ چند كتاب تاريخي دربارۀ ايران؛ الويل ساتن4  معلم زبان 

و ادبيات فارسي در دانشگاه ادينبورگ)صديق،2536، صص 57-56(.
حكومت پهلوي براي اين همه اقدامات تبليغي هزينۀ گزافي را متحمل شد. درواقع، 
با برگزاري اين جشن ها و صرف هزينه هاي بسيار جهت برگزاري مناسب آن و تبليغات 
تودۀ مردم و گروه ممتاز مشخص تر  بين  »فاصلۀ  به آن  فعاليت هاي خارجي مربوط  و 

.)Martin,2000, p. 24(»گرديد

كسب وجهۀ بین املللی و ژاندارمی منطقه 
يكي از اهداف مهم برگزاري جشن هاي 2500ساله تحقق جلب حمايت خارجيان براي 

1.  Amott Hall Museum

 2.  El Mensajero

3. Basil Gary

4. Elwell Sutton
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حكومت پهلوي بود)فاروقي،1358، ص 40(. درواقع، شاه، از طريق برگزاري اين مراسم، 
به جهانيان اعالم كرد كه ايران به خانوادۀ ملل مدرن جهان پيوسته است و در اين بخش 
از جهان، نقش ايجادكنندۀ ثبات را ايفا خواهد كرد)ايران در بند، 1369، ص 5(. الزم به 
توضيح است كه سال هاي مربوط به برگزاري و تدارك جشن های 2500سالۀ شاهنشاهي، 
با خروج نيروهاي انگليسي از منطقۀ خليج فارس و بازگشت آنان از اين منطقه همزمان 
شده بود؛ لذا مسئلۀ تأمين امنيت خليج فارس  بايد بر عهدۀ يكي از كشورهاي منطقه 
قرار مي گرفت)Hambly,1991, PP. 284-285(. در اين بين نيكسون، رئيس جمهور آمريكا، 
دكترين خود را اعالم كرده بود. طبق دكترين نيكسون از اين پس وظايفي را كه قباًل آمريكا 
شخصاً در مناطق استراتژيك در جهت تأمين امنيت انجام مي داد، بر عهدۀ متحدي قرار 
مي گرفت كه توانايي انجام چنين طرحي را داشته باشد و نيز خود يكي از كشورهاي همان 
منطقۀ استراتژيك به حساب آيد)نجاتي،1371، صص524-526(. درواقع، حكومت هاي 
دست نشاندۀ آمريكا، بايد تقويت گردند تا در آينده و درصورت بروز اتفاقات نامطلوب 
به دوش كشيده است، متحمل  آمريكا در گذشته  را كه  بار سنگيني  از  بيشتر  سهمي 
گردند)ويرجينيا و ديگران،1353، ص134(1. حكومت پهلوي به شدت خواستار رسيدن 
به اين هدف بود كه ايران را كشوري با ثبات كه توانايي برعهده گرفتن نقش ژاندارمي 
منطقه را به خوبي و به نهايت درجه در خود مي بيند معرفی كند. برپايي جشن 2500 سالۀ  
شاهنشاهي نيز براي رسيدن به همين هدف يعني كسب وجهۀ بين المللي و نشان دادن ثبات 

و امنيت داخلي ايران صورت پذيرفت.
انتقادهاي داخلي و عيب جويي هاي  ماروين زونيس، معتقد است كه باوجود كليۀ 
با ديدار  خارجي، جشن هاي تخت جمشيد بر منزلت بين المللي شاه افزود. اين منزلت 
پرزيدنت نيكسون و وزير امورخارجه اش هنري كيسينجر از تهران در ماه مۀ 1972/ مهر1351 
تأييد خورد. نيكسون اعالم كرد كه شاه مي تواند انواع سالح هاي موجود در سيستم سالح هاي 
غيرهسته اي آمريكا را در آينده خريداري كند)زونيس،1370، ص 128(. خروج نيروهاي 
انگليسي از خليج فارس كه در سال 1971 / 1350 صورت پذيرفت، درواقع موقعيت ايران را 
در منطقه مشخص تر نمود. اقدامات ايران در باب گرفتن سه جزيرۀ استراتژيك خليج فارس 

و كنترل تنگۀ هرمز و نيز دخالت در موضوع جنگ ظفار تأييدي بر اين ادعاست.
جيمز بيل نيز عقيده دارد كه شاه در دهۀ 1970 به يكي از مشهورترين و با نفوذترين 
رهبران جهان تبديل شده بود. وي، اغلب در تلويزيون آمريكا حاضر مي شد و صدها مصاحبه 
با رسانه هاي گروهي بين المللي داشت. شاه با اطمينان اظهار نظر مي كرد كه كشورش به زودي 
يكي از پنج قدرت صنعتي در جهان خواهد شد)بيل،1371، ص311(. به طوركلي، مي توان گفت 

1. در این كتاب به صورت مرشوح در باب 

دكرتین نیكسون، اهداف و چگونگی اجرای 

آن بحث شده است. عالقه مندان به این 

مبحث، می توانند به این كتاب رجوع كنند.
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كه جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي با دعوت از سران كشورها و نشان دادن امنيت و آرامش 
كشور به رهبران دنيا توانست شاه را به يكي از اهداف خود كه همانا ژاندارمي منطقه بود، برساند. 

البته در اين كار حمايت هاي ريچارد نيكسون و هنري كيسينجر را نبايد ناديده گرفت.

اقدامات دانشجويان خارج از كشور
درحالي كه روزنامۀ اطالعات در 13 مهر 1350 از ورود نخستين گروه دانشجويان خارجي 
مقيم آمريكا به ايران به وسيلۀ »هما« براي شركت در جشن های 2500 سالۀشاهنشاهي خبر 
مي دهد)روزنامۀ اطالعات،1350، ش 13615، ص 16(؛ در سندي در مورد دانشجويان 
ايراني خارج از كشور آمده است كه بيشتر آنها مخالف برگزاري جشن هاي شاهنشاهي 
مي باشند و اهم اقدامات آنها بدين شرح است: انتشار ماهنامه، جزوه، بخشنامه و همچنين 
اظهارات دبير كنفدراسيون و اعضاي وابسته به آن عليه جشن ها؛ ضمناً در نظر دارند با 
شروع جشن ها اقداماتي در زمينۀ تظاهرات در واشنگتن، برلين غربي، مونيخ، و نيز ترتيب 
نمايشگاه عكس مصدومين در نيويورك و خرابكاري در نمايشگاه قالي هاي ايراني هامبورگ 
به عمل آورند)مراسان، 17-12081، ص 26(. عالوه براين، از سوي دانشجويان، در اعتراض 
به توقيف سه نفر از آنها )دانشجويان ايراني( در كانادا، تظاهراتي عليه جشن هاي 2500 
سالۀ  شاهنشاهي در مقابل سفارت ايران در واشنگتن صورت گرفت)مراسان، 21176-1، 

صص 42 – 43(.
در مهر 1350/ اكتبر 1971 ، همزمان با برگزاري جشن هاي 2500 سالۀ  شاهنشاهي، 
سركنسولگري ايران را در سانفرانسيسكو با بمب با خاك يكسان كردند. حمله براي اعتراض 
به برگزاري جشن هاي شاهنشاهي بود)عدل،1385، صص260-261(. كنفدراسيون محصل ها، 
به عنوان عامل انفجار اين بمب معرفي شد. كنفدراسيون جهاني محصالن و دانشجويان ايراني 
فعاليت هاي زيادي را در مبارزه با برگزاري جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي تدارك ديده بود. 
اين كنفدراسيون، با تكيه بر وضع زندگي مردم در ايران، وضعيت بهداشت و فرهنگ، نارسايي 
اقتصادي و دامنۀ ترور و سركوب مخالفان و مقايسۀ  آنها با هزينۀ هنگفتي كه به جشن ها 
اختصاص داده شده بود، به رويارويي با حكومت پهلوي پرداخت. تبليغ مبارزات مردم و 
ضرورت روشنگري پيرامون سياستي كه به باور كنفدراسيون، حكومت پهلوي در تحريف 
تاريخ ايران در پيش گرفته بود، جنبۀ ديگري از رويارويي آن سازمان را با حكومت ايران 
تشكيل مي داد. كنفدراسيون، براي پيشبرد اين سياست، برنامه اي را در چهار مرحله سازمان 
داد. نخستين مرحلۀ تبليغ ضرورت و اهميت مبارزه با جشن ها در بين دانشجويان خارج از 
كشور بود. دومين مرحله، تدارك برنامه هايي بود كه افشاي حكومت و مخالفت با برگزاري 
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جشن ها را مد نظر داشت. كنفدراسيون، در اين مرحله، با برگزاري جلسه هاي بحث و 
سخنراني، نمايشگاه هاي عكس، پخش اعالميه، تهيۀ آمار و اسناد، نمايش تئاتر و برنامه هاي 
هنـري فعاليت هاي خود را پيش مي برد. سومين مرحله، آغاز برنامۀ مركـزي كنفدراسيون در 
سطح جهاني بود كه همزمان با بـرگـزاري جشن ها، با انجـام تظاهرات، تشكيل نشست ها 
و كنفـرانس هاي متعـدد در شهـرهاي بزرگ جهان به اوج خود رسيد. آخـرين مرحله، 
برنامه هاي دفاعي و گسترش مبارزه در حمايت از زندانيان سياسي ايران بود)شوكت،1378، 

صص 333-331(.
يكي از اقدامات اصلي كنفدراسيون در مخالفت با جشن هاي 2500 ساله، كوشش براي 
تحريم آن بود. منوچهر حامدي، دبير تشكيالت و امور دفاعي سازمان، پيشنهاد تهيۀ فهرستی 
از مهمانان جشن را عنوان كرد تا از همۀ آنها خواسته شود كه جشن ها را محكوم نمايند و 
ازشركت در آن خودداري ورزند. كنفدراسيون، بر همين پايه، دست به تهيۀ فراخواني براي 
تحريم جشن ها زد. اين فراخوان به امضاي شماري از شخصيت هاي برجستۀ اجتماعي، 
سياسي، و فرهنگي جهان رسيد. گونار ميردال، برندۀ جايزۀ نوبل جزء امضاكنندگان بود. 
نام »پير ژاله«1 روشنفكر معروف فرانسوي؛  سيمون دوبوار، نويسندۀ برجسته؛ و ژان پل سارتر 
فيلسوف فرانسوي؛ آلبرتو موراويا، نويسندۀ ايتاليايي؛ ملينا مركوري، هنرپيشه؛ و ميكيس 
تئودوراكيس2،آهنگساز يوناني نيز جزء امضاكنندگان بودند. عالوه بر آنها، چند رهبر سنديكاهاي 
كارگري در انگلستان و شماري از وكالي مجلس عوام آن كشور، شماري از اعضاي كميتۀ 
مركزي حزب كمونيست و سوسياليست ايتاليا، و چند نمايندۀ مجلس و رئيس راديو و 
تلويزيون آن كشور به جمع امضاكنندگان پيوستند. اين فراخوان سبب شد تا مقاله هايي در 
باب وضعيت ايران توسط مطبوعات پر تيراژ اروپايي و آمريكايي تهيه شود و نيز كميته هاي 
ضد جشن و گروه هاي همبستگي با مردم ايران در كشورهاي اسكانديناوي، آلمان غربي، 
انگلستان، ايتاليا، فرانسه، و آمريكا تشكيل گردد. يكي ديگر از كساني كه فراخوان را امضا 
نمود، پرفسور كارستن كولپه، استاد كرسي ايران شناسي و تاريخ اديان در دانشگاه آزاد برلن 
غربي بود. او نامۀ مفصلي به سفارت شاهنشاهي ايران در آلمان نوشت. در آن نامه به بررسي 
جوانب گوناگون رفتار مستبدانۀ حكومت ايران با مخالفان حكومت پرداخته و ضمن محكوم 
كردن فعاليت هاي ساواك، از دولت ايران خواستار تجديد نظر در رفتار خود با اپوزيسيون 
شده است و خاطر نشان كردكه خواهد كوشيد تا حتي المقدور افراد زيادي از شركت در اين 

جشن ها خودداري ورزند)شوكت،1378،  صص 337-333(.
كنفدراسيون، همزمان با برگزاري جشن ها، فعاليت هاي خود را گسترش بخشيد. در 
آلمان غربي به تظاهرات مركزي در فرانكفورت دست زدند و غرفه اي براي نمايش كتاب های 

1.  Pierre Jalee
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سانسور شده در ايران، در نمايشگاه بين المللي كتاب در فرانكفورت تشكيل دادند. كنفرانس 
مطبوعاتي بزرگي، با شركت معاون مجلس سناي ايتاليا در رم تشكيل گرديد. در آمريكا 
نيز چهار مصاحبۀ تلويزيوني انجام شد و در 26 دانشگاه آن كشور نمايشگاه عكس برپا 
گرديد. تظاهراتي نيز در 23 مهر 1350 در بالتيمور، واشنگتن، و سانفرانسيسكو برگزار شد. 
كنفدراسيون، عالوه بر انتشار فراخوان تحريم جشن ها، طي ارسال نامه و تلگراف به سران 
دولت ها و رهبران كشورهاي جهان،  از آنها درخواست كرد تا از شركت در برنامۀ جشن رژيم 

خودداري ورزند)شوكت،1378، صص 337 – 338(.
از  شماري  جشن ها،  تحريم  در  كنفدراسيون  اقدامات  گفت  مي توان  به طوركلي، 
شخصيت هاي علمي و فرهنگي دنيا را برآن داشت تا از شركت در جشن هاي 2500 سالۀ  
شاهنشاهي سر باز زنند. با گسترش دامنۀ فعاليت هاي افشاگرانۀ كنفدراسيون در بسيج افكار 
عمومي در اروپا و آمريكا، شماري از رهبران جهان نيز از شركت در جشن ها خودداري 
كردند. آنها، هريك دليل عدم شركت خود را در آن ضيافت شاهانه به توضيحاتي آراستند كه 
يا جنبۀ كاماًل  خصوصي داشت يا حكايت از گرفتاري هاي حـزبي و دولتي مي كرد. به هرحال، 
كنفدراسيون عدم شركت ملكه انگلستان و ملكه هلند، پادشاه نروژ و پادشاه سوئد و نيز پنج 
رئيس جمهور شامل هاينه من از آلمان غربي، پمپيدو از فرانسه، ساراگات از ايتاليا، يوناس 
از اتريش و سرانجام نيكسون از آمريكا را در جشن هاي شاهنشاهي نشانۀ موفقيت خود در 
تحريم جشن هاي 2500 ساله ارزيابي كرد. به گونه اي كه براي مثال تالش هاي سپهبد رياحي 
جهت جلب موافقت ملكۀ هلند به منظور شركت در جشن ها ناكام ماند)متما، ش 3215-4-

113ر، صص 2-1(.

 دیدگاه مثبت جراید و رسان كشورها به جشن های 2500 سالۀ شاهنشاهی
روزنامه ها و مجالت زيادي در خارج از ايران به تمجيد از برگزاري جشن هاي 2500 ساله 
پرداختند. روزنامۀ »داوار1 « اسرائيل، در 22 مرداد1350 ، همـراه با ستايش از جشن ها و 
بازگو كردن گوشه هايي از آذين بنـدي ها، چراغاني ها، و زرق و برق هاي خيره كننده شادي 
و خرسندي خود را از باستان گرايي حكومت پهلوي ابراز نمود. روزنامۀ هاآرتص2 اسرائيل 
نيز در 27 مرداد1350 ، برگزاري اين جشن ها را مناسب دانست؛  زيرا از ديدگاه اين 
روزنامه طرح هاي اصالحي اجتماعي و توسعۀ اقتصادي به صورت رضايت بخش پيشرفت 
نموده و مخارج فوق العادۀ اين جشن ها بر خزانۀ كشـور فشـار سنگـيني وارد نخـواهـد 
ساخت)روحاني،1372، ص589(. روزنامۀ اورلندو سنتينل با اشاره به برگزاري جشن هاي 
2500 ساله تصريح كرد كه محمدرضاشاه با استفاده از درآمد نفت ايران را به طرف 

  1. Davar

  2. Haaretz
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كشوري متمدن تر و بدون ترس سوق داده است)مراسان، 1-21176، ص 59(. روزنامۀ   
لوس آنجلس تايمز  نيز نوشت كه جشن 2500 ساله جنبش زيادي در ايران ايجاد كرده 
است؛ از جمله ساختن هتل، جاده، و پارك هاي جديد و نيز استاديوم صد هزار نفري 

آريامهر در تهران)مراسان،3129، ص 95(. 
فارغ از اينكه مطبوعات خارجي گاه در چارچوب افكار و انديشه هاي خود به تمجيد از 
برگزاري جشن هاي 2500 ساله مي پرداختند، حكومت پهلوي نيز با دادن كمك هاي مالي به 
مطبوعات خارجي آنها را به فعاليت مثبت دربارۀ موضوع جشن هاي شاهنشاهي وا مي داشت. 
براي مثال، مبلغ80/000 مارك به مجلۀ دي ولت، چاپ آلمان، پرداخت شد تا »يك شماره 
مخصوص همزمان با جشن هاي 2500 ساله منتشر نموده و چهارصد هزار نسخه از آن را 
مؤسسۀ » آكی« به مبلغ 37/000 مارك پيش خريد و به رايگان در آلمان توزيع نمايد«)بزم 

اهريمن، 1378، ج 4، ص 284(.
در روزنامه هاي دولتي و ويژۀ جشن هاي 2500 ساله، صفحه هايی مختص ديدگاه هاي 
مطبوعات خارجي وجود داشت كه اغلب به تمجيد از جشن ها مي پرداختند. به نقل از 
روزنامۀ اطالعات، خبرنگاران خارجي هنگام تهيۀ گزارش هايي از مراسم پاسارگاد تأكيد 
مي كردند كه جهان تاكنون مراسمي به اين عظمت نديده است و شايد قرن ها بگذرد و چنين 
مراسمي برپا نشود)روزنامۀ اطالعات،1350، ش 13621، ص 5.(. روزنامۀ االردن، چاپ 
امان  باعنوان »ملت ايران نسبت به برگزاري جشن 2500 ساله احساسات پرشوري نشان 
مي دهند« به تفصيل در باب نقش جهاني محمدرضا و اقدامات مؤثـر او در زمينۀ مبارزه با 
ارباب رعيتي و بي سوادي پرداخت)روزنامۀ كيهان،1350، ش 8467، ص 14(. روزنامه هاي 
تايمـز و لوموند ضميمۀ مخـصوص به مناسبت جشن ها منتشـر كـردند، به نقل از اين 
روزنامه ها جشن های شاهنشاهـي نشان مي دهد كه سلطنت جـزء جـدايي ناپذير وجود ايـران 
است)روزنامۀ كيهان،1350، ش 8474، ص 49(. هفته نامۀ ساندي تلگراف چاپ لندن اينگونه 
نوشت كه ابتكار شاهنشاه ايران در برپايي جشن ها سبب خواهد شد كه يكي از بزرگ ترين 
كنفرانس هاي عالي تاريخ ديپلماسي جهان در ايران تشكيل شود)روزنامۀ كيهان،1350، ش 
8472، ص 16(. خبرگزاري فرانسه نيز در تفسير خود تصريح كرد كه اردوگاه تخت جمشيد 
وسعت دوستي هاي ايران را نمايش داد)روزنامۀ كيهان،1350، ش 8478، ص 39(.  ديلي ميل  
چاپ انگلستان نوشت كه جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي ايران آيينه اي تمام نما از يكي 
از اصيـل ترين تمدن هاي بشـر خواهـد بود)مجلۀ خواندني ها، ش 2، ص 32(. روزنامۀ 
هامبورگ آبندبالت چاپ آلمان غربي نوشت كه نظير چنين جشني با شكوه تا امروز در جهان 
سابقه نداشته است و بدون ترديد در آينده هم نيز نظير آن ديده نخواهد شد و اين يك واقعيت 
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محض است)مجلۀ خواندني ها، ش 7، ص 31(.
مشابه اين تمجيدها، به صورت بسيار گسترده در روزنامه هاي دولتي و به نقل از مطبوعات 
خارجي نگاشته مي شد. روزنامۀ  آيندگان از تجليل مجمع عمومي سازمان ملل از جشن هاي 
شاهنشاهي خبر داد)روزنامۀ آيندگان، ش 1159، ص 1(. عالوه براين، برخي از سران كشورها 
به تمجيد از جشن ها پرداختند. ريچارد نيكسون، رئيس جمهور آمريكا، در بازديد از ايران در 
سال 1351 ،تصريح كرد كه »ما به شما دين زيادي داريم« به خاطر تاريخي كه ممكن است 
به شش هزار سال پيش برگردد و »حال كه ما از اين اتاق و از ميان اين جمع درباره  آنچه كه 
هنوز هم آن را دنياي نو مي خوانند صحبت مي كنيم، شايسته است كه از ميراث پرشكوه دنياي 

قديم سپاسگزاري كنيم و به آن احترام بگذاريم«)وحيدنيا،1351، ص 27(.
در كتاب نخستين سالگرد جشن دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي ايران، برخي 
رهبران و شخصيت هاي بـزرگ دنيا در باب جشن ها نظـرات مثبتي را ذكـر كـرده اند كه 
به برخي از آنها اشاره مي شود. انورسادات، رئيس جمهور مصر گفت:»ما هم پاي شما جشن 
مي گيريم، زيرا تمدن كهنسال شما را تمدن خود مي دانيم«. مارشال تيتو اظهار داشت:»اجتماع 
تخت جمشيد از يك جنگ حتمي جلوگيري كرد«. نيكالي چائوشسكي، رئيس جمهور 
روماني تصريح كرد: »ديدار تخت جمشيد به نفع صلح جهاني است«. آرنولد توين بي، نويسنده 
و مورخ معروف اظهار داشت: »تجارب شاهنشاهي ايران مي تواند سرمشق بشريت باشد«. 
وي وي گيري، رئيس جمهور هندوستان گفت: »ترقيات و نقش ايران در توسعه  تفاهم و صلح 
بين المللي مـرا تحـت تأثير قرار داد«. نيكالي پادگورني تصريح كرد: »خط مشي ايران استوار 
و صحيح است. هايله سالسي، امپراتور اتيوپي، تأكيد كرد: »جشن شاهنشاهي ايران نشان داد 
كه تمدن ايران تا چه حد به تمدن جهان كمك كرده است«) نخستين سالگرد جشن دو هزار 

و پانصد سالۀ شاهنشاهي ايران،1351، صص 13 – 14(.
عالوه براين، برخي رهبران كشورهاي خارجي از مدت ها پيش از برگزاري جشن ها در 
باب آن نطق هايي داشته اند كه به سه مورد آن اشاره مي شود. اليزابت دوم، ملكۀ انگلستان، در 
14 ارديبهشت 1338 خطاب به شاه ايران چنين گفته بود: »سنن و فرهنگ سرزمين تاريخي 
شما از ديرباز مورد ستايش ما بوده است و بهتـرين نماينـدۀ اين سنن باستاني، جـشن 
قـريب الوقوع دو هزار و پانصـدمين سال سلطنت شاهنشاهي در ايـران است«)ميرخلف زاده، 
2535، ص42( بودوئن، پادشاه بلژيك، در 21 ارديبهشت 1339 ، در نطقي خطاب به محمدرضا 
اظهار داشت: »كشور شما به زودي يادبود دو هزار و پانصدمين سال بنياد شاهنشاهي خود را 
جشن خواهد گرفت، چنين يادبودي واقعاً با شكوه و بزرگ است«. )ميرخلف زاده، 2535، 
ص44(. وي در ادامۀ نطق از صميم قلب سعادت روز افزون كشور زيبا و ملت نجيبي را كه 
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سابقۀ تاريخي بزرگي دارد، آرزو كرده است. رئيس جـمهور اتـريش نيز خطاب به شاه اظهار 
داشت كه از دو هزار و پانصـد سال پيش، در ايران فلسفه  حكومتي تازه اي پايه گذاري شد كه 
حتي امروز نيز بايد آن را در تمام جهان سرمشقي بسيار عالي و شايان ستايش شمرد، »اساس 
اين روش مملكت داري بر پايۀ آزاد منشي و دادگستري و احترام به معتقدات افراد و احتراز 

از اعمال زور در مورد زيردستان است«)ميرخلف زاده، 2535، ص44(.

نگاه منفی و انتقادی جراید و رسان كشورهای خارجی به جشن ها
با وجود تعريف و تمجيد فراوان از جشن هاي 2500 سالۀ شاهنشاهي در مطبوعات دنيا، 
برخي روزنامه ها نيز گاه و بي گاه مقاله هايي در نكوهش از اين جشن ها پراكنده مي ساختند 
و زيان هاي آن را مورد بررسي قرار مي دادند. به گونه اي كه پس از پايان جشن شاهنشاهي، 
تعـدادي از آن خبرنگاران خارجي از مناطق جنوب تهران و زاغه هاي اطـراف آن فيلم بـرداري 
كـرده و به كشور خود بـردند. آنها اين فيلم ها را با صحـنه هايي از ضيافت هاي پر شكوه شاه 
در تخت جمشيد با مهارت »مونتاژ« نموده، در رسانه هاي خبري جهان منعكس كردند. اغلب 
آنها در تفسيرهاي خود هزينه هاي سرسام آور جشن هاي شاهنشاهي را »غير ضروري« و حتي 

»زيان بخش به حال جامعه  ايران« معرفي نمودند)مازندي،1373، ص 541(.
براي ايرانياني كه در فرانسه زندگي مي كردند و مطبوعات اين كشور را مي خواندند، 
سخريه هاي مردم اروپا راجع به اين جشن ها كه با اشكال مختلف كاريكاتور، طنز، اشاره 
به فقر اقتصادي ايران، كنايه از تحريم ملت از حضور به اين جشن  ها، بيان ندانم كاري ها و 
بي سليقگي ها در تزئين چادرها و آويختن چادرهاي پالستيكي در روزنامه ها و نشرياتشان 

عرضه و ارائه مي شد، سخت خجالت آور بود)دولتشاه فيروز،1990، ص 475(.
طبق اسناد باقي مانده، نمايندگي ساواك در سانفرانسيسكو گزارش مي دهد كه در 
مطبوعات و تلويزيون آمريكا در باب جشن ها و مخارج گزاف آن اخبار و نظريه هاي ضد و 
نقيضي وجود داشت كه تأثير نامطلوبي بر افكار عمومي ايرانيان مقيم آمريكا مي نهاد)مراسان، 
1-21176، ص 15(. راديو پيك ايران نيز تأكيد كرد كه مردم ايران مايل به فروش گليم زير 
پاي خود و صرف آن در راه برگزاري جشن نيستند. چراكه از ديدگاه اين راديو اين جشن ها 
تجليلي از شاهان ايران بود و نه مردم ايران)مراسان، 6-12081، ص 170(. طبق سند ديگري، 
روزنامۀ اسپوار چاپ فرانسه در تاريخ 2 ارديبهشت 1350 مقاله اي باعنوان »دامنه خشونت 
در ايران افزايش مي يابد« منتشر نمود و در آن به امكان وقوع اقدامات خرابكارانه از سوي 
مخالفان جشن هاي شاهنشاهي در حين برگزاري جشن ها به طرق مختلف از قبيل ايجاد 

ناامني، سوءقصد، و ايجاد حريق اشاره كرده است)مراسان، 6-12081، ص 85(.
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روزنامۀ  تريبون ناسيون پاريس با عنوان »آتش بازي در تخت جمشيد«، با بيان هزينه هاي 
چند صد ميليون دالري جشن ها اضافه كرد كه سازندۀ  اين تاريخ، ملت ايران است، ولي 
او را حتي به عنوان كمك آشپز هم دعوت نكرده اند. روزنامۀ ايونينگ هرالد تصريح كرد كه 
دربار ايران در كنار خرابه هاي تخت جمشيد ميلياردها دالر پول ريخته است، درحالي كه من 
]خبرنگار اين روزنامه[ در راه تهران و اصفهان روستاهاي بسياري را ديدم كه در فقر غوطه ور 
بودند، من مردمي را ديدم بيمار، خسته و بيكار. روزنامۀ ديلي ركورد چاپ انگلستان در 28 
مهر 1350 چنين نوشت كه شهرت آشپزهاي ايراني از مرز و بوم اين كشور گذشته است. 
هيچ خارجي اي نيست كه يكبار غذاي ايراني را نچشيده و با تحسين از آن ياد نكرده باشد. 
پس چرا ميليون ها دالر به رستوان ماكسيم پول دادند كه حتي ساالد گوجه فرنگي را از فرانسه 

وارد كند؟) روحاني،1372، صص 592-586(.
نشريۀ 16 آذر، ارگان كنفدراسيون جهاني محصالن و دانشجويان ايراني در خارج از 
كشور، باعنوان »جشن دو هزار و پانصد ساله يا جواهر آويزان كـردن كوروش صغير و تخت 
لـرزان او« اين جشن ها را »مضحكه  پر زرق و برق كبير ساختن يك صغير« قلمداد كرد. مجلۀ  
اشپيگل چاپ آلمان غربي نيز در برخي مقاالت خود جشن هاي شاهنشاهي را مضر دانست 

)بزم اهريمن، 1378، ج 4، صص 159 و 357(.
جرج بال، از شخصيت هاي معروف آمريكايي نيز دربارۀ جشن ها اظهار داشت كه اين 
مراسم هم با شكوه و هم ناراحت كننده بود. چيزي كه ما را ناراحت كرد اين بود كه هيچ 
نشاني از سنن اسالمي در آن ديده نمي شد)الموتي،1370، ص 140(. اينگونه انتقادها اسباب 
خشم محمدرضاشاه را فـراهم مي آورد. وی، در مصاحبه با خبرنگار روزنامۀ لوموند گفت: 
 اينها ديگر چه گله و شكايتي دارند؟ ما براي برخي از سران كشورها و مهمانان دو بار ضيافت 
و مهماني برگزار كرديم )نجاتي،1371، ص 350(. شاه، در مصاحبه با همين روزنامه، ژرژ 
پمپيدو، ژان پل سارتر، سازمان الفتح، و عراق را ديوانه وار مورد هجوم قرار داد و مرجع شيعه 
آيت اهلل خميني را به خيانت متهم ساخت)روحاني،1372، ص 593(. اين افراد و گروه ها همه 

به نوعي جشن هاي شاهنشاهي را مورد انتقاد قرار داده بودند.

نتيجه گريی
براي برگزاري هرچه باشكوه تر جشن هاي 2500 ساله در بيش از 50 كشور جهان، كميتۀ 
كوروش كبير به رياست سران كشورها تشكيل شد كه تعداد اعضاي آنها به بيش از 1500 نفر 
مي رسيد. در باب كارهاي انجام شده در كشورهاي مختلف، مي توان به اين موارد اشاره كرد: 
برپايي بيش از 140 نمايشگاه هنر ايران و كتاب ها و اسناد خطي، 300 كنگره، سمينار، سمپوزيوم 
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و... ، چاپ 130 كتاب ويژه به زبان هاي مختلف، انتشار بيش از يكصد شماره مجالت علمي 
و خاورشناسي، انتشار تمبرهاي مخصوص، نام گذاري ميادين و خيابان ها، شركت بيش از 500 
دانشگاه و فرهنگستان در اين بزرگداشت،  و شركت كميسيون هاي ملي يونسكو در بيش از 120 

كشور جهان به منظور شركت وسيع جهاني در تجليل از فرهنگ ايران.
در بعد خارجي، بازتاب جشن ها دو روي متفاوت داشت. از يك طرف برخي جرايد و 
سران و رهبران كشورها به تعريف و تمجيد از جشن ها پرداختند و از طرفي، برخي ديگر از 
جرايد و سران كشورها به انتقاد از آن دست زدند. در اين راستا دانشجويان خارج از كشور 
نيز از طريق »كنفدراسيون جهاني محصالن و دانشجويان ايراني« به مبارزات عديده اي با 
جشن ها پرداختند. اقدامات كنفدراسيون در تحريم جشن ها، شماري از شخصيت هاي علمي 
و فرهنگي دنيا را بر آن داشت تا از شركت در جشن هاي 2500 سالۀ  شاهنشاهي سر باز زنند.
به طوركلي، مي توان گفت كه باوجود انتقادهاي داخلي و عيب جويي هاي خارجي، 
جشن هاي تخت جمشيد بر منزلت بين المللي شاه افزود. اين منزلت با ديدار پرزيدنت 
نيكسون و وزير امورخارجه اش هنري كيسينجر از تهران در سال 1351/ 1972مهر تأييد 
خورد. جشن هاي شاهنشاهي با دعوت از سران كشورها و نشان دادن امنيت و آرامش كشور 
به رهبران دنيا توانست شاه را به يكي از اهداف خود كه همانا ژاندارمي منطقه بود، برساند. 

البته در اين كار حمايت هاي ريچارد نيكسون و هنري كيسينجر را نبايد ناديده گرفت.
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