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 ترجممه مقدم

" ." 

 ا  ایراننششاهمدمد رضا پهلوی 

 

بایاد در  یروتن ایان  قیقات اسات کاهذم مجحور به پدیدگا  سیاس هر نهان داردم وارق از این کشور کهن را در ولب خود م ،شق ایرانهر ایران  که 

"ویلسوف و شا،ر اسپانیای  به زیحای  گ ته است :  )George Santayana(اریخ کشور خود بداند. همانیور که جوج سانتایانا مورد ت

از ملتهاای  هساتیم کاه ما ایرانیان نیگ از این وا،د  مستثنا نیستیم و در واوو یک   "

سال گذشته مدرا غیر واب  انکااری اسات  38محرم  به دانستن تاریخ خود داریمم به ویژ  تاریخ سیاس  معاصر کشور ،گیگمان ایران.  وادث  زنیا

( چگوناه زنادگ  1)نادرشاا  اوشاار "" یانآگاه  داشتند که ایران 1357تا  1355اگر ایرانیان در ساهای این مد،ا.  بر

و آنها و  مد گذراندنبعد از سلینت پهلوی چنین روزگاری را از سر خواهداشتند و اینکه  ت ند و از نظر سیاس م اجتما،  و ورهنگ  چه وضعیدمیکر

باه  ورزندان و ورزند ورزندانشان به چنین بالهای  دچار خواهند شدم آیا هرگگ اختیار زندگ  خود را به شخص مجنون  چون خمینا  و یاا بیاور کلا 

مانناد بنا  صادرم  2زپرتا و شالوار نمایندگان خدا بر روی این کر  خاک  م  سپردند؟ آیا اختیار زندگ  سیاس  خود را در دستان روشن کران کات 

  بازرگانم سنجاب م ویب زاد م کیانوری و .... ورار میدادند؟

نگماان  ران سیاسا  آایاران باا خحار باودیمم هنگاام  کاه روشانک از وضیعت سیاس م اوتصادی و اجتما،  موجاود اگر ما ایرانیان در پیش از انقالر

ما آیا م ادندا ایرانیان دمدروغها و شایعات بسیاری را بخورد  وجود را بگر  کرد  و در کنار آنکمحودهای سیاس  و اوتصادی م وقط )دشمنان ایران(

 ورشایدی جها  و با خایرانیان میلاو باودیم کاه در اواساط دهاه چها  اگر ما  ؟یموترمیدرّ  نابودی طرف بدان صورت کورکورانه با پاهای خود به 

ا هنرپیشاه هاای بامله برد  تا  اطال،  در ایران بددی بود که هنوز تعدادی از ایرانیان ورق بین سیمنا و واوعیت را نم  دانستند و بسوی پرد  سیمنا 

و ساال پایش از دع داشتیم که اطالهای ویلم غذا س ارش دهند! اگر ما ایرانیان  ویلم به رواص  بپردازند و یا با آنها صدحت کنند و یا برای هنرپیشه

نتقااد از اویت سیاسا  و اعو هر شخص و  گب  اجاز  و وزنامه ها بر داشته شد و سانسور ر یتهای ا گار سیاس  را داد ووعاآزادی وقید انقالر شا  

ا گ تاه یاسا  کاه باه ماسآزادی باه درجاه تعااو  و خص  و دووت  را به آتش م  کشیدیم تا دووت را داشتم آیا باز هم به خیابانها ریخته و اموال ش

 !؟برسیممیشد از آن برخوردار نیستیم 

                                                           
اما معلوم نیست که ایرنیان در زماان نادرشاا   آخرین دوران پر اوتخار ایران را میتوان به یقین سلسله اوشار و سلینت نادر شا  دانست. او با وتو ات خود نام ایران را پر آواز  کرد. 1

 ست.    وضعیت اوتصادی ایرانیان در ان زمان چگو  بود  ا چگونه زندگ  م  کرد  اند و از چه آزادیهای سیاس م ورهنگ  و اجتما،  برخوردار بود  اند و

کردند که هیچگوناه آگااه  از انقالر برای اورادی است اد  اصیال  کت و شلوار زپرت  گ ته مترجم نم  باشدم بلکه از آوای سید  سین نصر م  باشد و از این اصیال  در پیش  2

 کت و شلوار م  دانستند.    سیاس  و ورهنگ  نداشته و روشن کری را در پوشیدن
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بودم یعنا  میاانگین 3میلیارد د ر  16سال وقط  دود  10خورشیدی یعن  در طول  40اگر ما ایرانیان میدانستیم که درآمد ن ت  ایران در ک  دهه 

این اوگایش نیاگ بخااطر  وت سال آخر  کومت پهلوی این درآمد ن ت  بصورت چشمگیری اوگایش یاوت  یارد د ر و وقط در طول همیل 1.6سا نه 

ن ت و درآمد صادرات  ایران بودم آیا باز هم انتظار داشتیم که دووات پهلاوی از درآمادهای کشاور ویمت وعاویتهای مستمر شا  ایران برای با  بردن 

 ؟است اد  نکرد  و از آن سوء است اد  کرد  استبیور مناسح  

باه مقایساه ای از در آماد   خواننادتوجاه ساال(م  38اکنون که از ،مر جمهوری اسالم  و  کومت مدمد رضا شا  پهلوی بیور یکسان م  گاذرد )

د ر باود و از  میلیاارد 1434 ن  ادودک  درآماد ن تا  ایارا 1357خورشیدی تا  1292از سال  .جلب میشودوت ان ت  ایران در این دو زمان مت 

از  1357است. این در  او  است که جمعیت ایران از سال  رسید بیش از یک تریلیون د ر به ( جمو این درآمد 1396انقالر اسالم  تا کنون )

  ایران نسحت به زمان  کومت پهلوی برابر شد  استم در  او  که درآمد ن ت 2یعن  کم  بیش از  میلیون ن ر رسید م 80به  دود میلیون ن ر  35

صانایو پایاهم  واوادبرابر شد  است. این در  او  است که رضا شا  بگر  و مدماد رضاا شاا  پهلاوی در زماان  کومات خاود باا ایرانا   10 دودا 

شاوری مادرن را از  کومات کشاورزی مدرنم مدرسهم دانشگا م سیستم بهداشت  یکپارچه و غیر  روبرو بودندم اما زمامداران جمهوری اساالم  ک

 اسات اد  از آنپایش  باا دوران  کومات پهلاویبرای مقایسه ایران زمان  ""کلمه در اینجا از ذکر است که  شایانپهلوی تدوی  گروتند. اوحته 

به دانستن آن دارند تا بدرست  چنین اطال،ات  است که ایرانیان نیاز  و نظر مترجم مقایسه مدرنیت ایران با کشورهای پیشروته غرب  نم  باشد. شد 

 وادر به و اوت دوران پهلوی باشندم نه اینکه وقط به سخنان اشخاص  که اد،ای روشن کری داشته و دارند بسند  کرد و تصمیم بگیرند.

د  وارار ختیاار خوانناا به همین خاطر کتار سقوط بهشت اطال،ات  گرانحهام ناگ ته و مدارک  که بتازگ  در اختیار ،ماوم وارار گروتاه اسات را در

ا از تکارار تای آگا  شاوند میدهد. امید است که هر ورد ایراندوست  با خواندن این کتار از  قایق گ ته و انجام شد  در آخرین ساوهای سلسله پهلو

  اشتحاهات تاریخ  در آیند  ایران جلوگیری شود.      

ه به زبان کا حه های خود صشا  پهلوی در یک  از نادرترین ممدمد رضا  .میرسدبه پایان  وقید از یک  از آخرین مصا حه های شا  مقدمه با رونوشت 

 :کرد ،نوانچنین و مشکالت پیش روی برای رسیدن به آن  آیند  برای ایران را م چشم انداز خوددداپارس  انجام 

 

                                                           
 .1391بر گروته شد  از آمار بانک مرکگی ایران در سال   3

 .2016 بووتن یاوپک سا نه آمار م آمار ماو  اوملل نیپول ب  اوملل نیصندوق ب از استخراج شد  4
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 مردم

 پهلوی دانخان

 

 22تاا  1320ر شاهریو 25ایاران )شاهنشاا  .  در وااهر (5931درگذشت پنجم امارداد  –هران در ت 1298)زاد  چهارم آبان ما   شا مدمد رضا 

( و وب آوریقاای جنا ژوهانساحور م در 1323 مرداد 4درگذشت  –در آ شت مازندران  1256 اس ند 24 زاد ) شا (. پسر رضا 1357بهمن 

یگاری از جملاه . نتیجه این ازدواج ورزنادان د(آکاپووکو در 1360 اس ند 19 درگذشت -باکو در 1274 اس ند 27تاج اوملوا آیرملو )زاد  

دی  17 - 1298 آباان 4)اشارف  شااهدخت وا   ارت م(1374 اسا ند 10درگذشته - 1296 آبان 6 زاد )شمس  دختشاهوا   رت 

ای پانج ورزناد ازدواج کارد و دارباار  3 شاا ( بود. مدمد رضا 1333آبان  6درگذشت   – 1301وروردین  12( و شاهگاد  ،لیرضا )زاد  1394

 شد.

ک وااوود (. ورزناد ملا1327 – 1320ملکه ایاران )(. م اسکندریه1392 تیر 11 - مصر اسکندریهم 1300 آبان 14ووزیه از مصر )شاهدخت 

 زناد باود:ورپهلوی یاک  شا ووزیه با مدمد رضا  شاهدختازدواج  نتیجه (.1344 – 1299و خواهر ملک واروق یکم  ) (1513 – 2471یکم )

 ارد شیر زاهدیم خسرو جهانحان . :(م ازدواج با 1319شهناز )زاد   وا   رت

 1261ق )بر ضد مدمد مصد 1332(م کس  که کودتای نظام  1342 – 1276(م ورزند ارتشحد و   اهلل زاده  )1307اردشیر زاهدی )زاد  

 ( را بر ،هد  داشت. 1346 –

 ر بوجود آورد.که ارتحاط او با اسالم بنیادگرا رسوای  برای دربا د ی از خانواد  ای نجیب زاد (م ورزن1393 – 1321)خسرو جهانحان  

دی باه طاالق ایاران بادون داشاتن ورزناشاهنشاا  (. ازدواج او باا 1337 – 1330(. ملکاه ایاران )1380 – 1311بختیاری ) –ثریا اس ندیاری 

 انجامید.

 ختر بود.:ایران دو ورزند پسر و دو ورزند د شاهنشا (. ثمر  ازدواج او با 1357 – 1338ایران )شهحانوی (. 1348ور  دیحا )زاد  

شااهدخت م (1371ناور )زاد  شااهدخت ورزناد ما  باشاند:  3( کاه دارای 1347( همسر یاسمین ا،تماد امین  )زاد  1339وویعهد رضا )زاد  

  (.1383ور  )زاد  شاهدخت ( و 1372ایمان )زاد  

 (.1342ور ناز )زاد  ت شاهدخوا   رت 

(. او از رها دید  وار ورزندی به نام ایریانا ویال در بوستون آمریکا 1389 دی  14 -در تهران  1345اردیحهشت  8شاهگاد  شاهپور ،لیرضا )زاد : 

 ( به یادگار گذاشته است.1390)

 ( 1380خرداد  20درگذشت:   –1349وروردین  7ویال )زاد :  شاهدختوا   رت 
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 ار و دووتدرب

 وزیر مشاور امور زنان منتصب شد. به مقام  1354در سال دومین زن ایران  در دنیا که (. 1320)زاد  مهناز اوخم  

ر یگ ،هد  دارا ن ری ات دربارریاست ادار  ک  تش(. س یر ایران در استراویام آمریکام مکگیک و آومان غرب . سمت 1301امیر اصالن اوشار )زاد  

 بود.

 بار خدمت کرد.خمین  را سرکور و بعد به ،نوان وزیر در 1342که شورش   (1342 – 1341(. نخست وزیر )1357 – 1298) ،لم اسد اهلل

به  1357. در سال (1357 – 1353و وزیر کشور )  (1353 – 1343(. وزیر دارای  )1395درگذشت  – 1302جمشید آموزگار )زاد  

 ادی ایران  برگگید  شد.سمت وزیر کشور برای تثحیت وضعیت اوتص

سمت نخست  به 1357آبان  51( و در 1357 – 1350 ( ارتشتاران رویس ستاد بگر   .(1380درگذشت   – 1288غالمرضا ازهاری )زاد  

 ور شد.صوزیر دووت  نظام  من

،نوان آخرین  سیون( که بهسیاستمدار مخاوف )اپوزو. (پاریس 1370مرداد  15درگذشت  – شهرکرد 1293تیر  4شاهپور بختیار )زاد  

 نخست وزیر دووت شاهنشاه  خدمت کرد. در شهر پاریس توسط ماموران دووت جمهوری اسالم  ایران ترور شد.

بود و در دوران  ساواا مقاماومو 1340-1352های در سال(. صمیم  ترین دوست دوران کودک  شا . 1366 – 1296 سین وردوست )

 ایران خیانت کرد.شاهنشا  مدست شد و به دوست خود شروع انقالر با انقالبیون ه

تا  1342ک دهه )یرا به مدت  تلویگیون مل  ایران رویسبود. سمت  ایران ور  پهلوی شهحانویو مدرم پسر دای   (1318 زاد رضا ویح  )

  ،هد  داشت. ( بر1357

امرداد  16 – 1343من به 6) ست وزیر ایران در ساوهای(. نختهران 1358وروردین  18 درگذشت -تهران  1298)زاد  امیر ،حاس هویدا 

 ( بود. توسط انقالبیون ا،دام شد.1357 – 1356( و وزیر دربار )1356

را ارتشم مسئوویت رویس ادار  دوم ستاد مشت م ساواا ریاست ادار  سوم (.1358 وروردین 22 درگذشت - 1300 تیر 3 اد ناصر مقدم )ز

  دار شد. توسط ،هدرا  1357 نصیری سمت رویس ادار  ساواا در سال  زرا بر ،هد  داشت و بعد ا ارتش« اطال،ات و ضد اطال،ات»امور 

 انقالبیون ا،دام شد.

و رویس  ک  کشور رویس شهربان م گارد شاهنشاه  ورماند (. تهران 1357 بهمن 26درگذشت  سمنانم 1289 مردادنصیری )زاد   نعمت اهلل

ت س یر ایران در به سم 1357تدابیر شدید برای جلوگیری از خرابکاری و انقالر بود. در سال وی طرودار  بود. (1357 – 1344ساواا )

 ب  ا،دام شد.به زندان انداخته شد. توسط نیروهای انقال  اتهام وساد ماو پاکستان برگگید  شدم اما به ایران وراخواند  و به 

سالم  کردن سلینت ا،هد  داشت. طرودار  بر 1357ور  را در سال  شهحانوریاست دوتر  سمت (  مدقق اسالم  1312سید  سین نصر  )زاد   

 برای جلوگیری از انقالر بود.
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توسط کرد.  جلوگیری 1342اصال  و از ا،دام خمین  در سال . رویس ساواا که نیروهای امنیت  را (1358  -1290 سن پاکروان )

 نیروهای انقالب  ا،دام شد.

ساد ماو  و ودر مورد خیر  ،هد  داشت. بر 50را در اوای  دهه  ساواا ریاست ادار  سوم بود و(. دارای ویسانس و ای  1315زاد  پرویگ ثابت  )

 هشدار داد.  شا آزادی های سیاس  و ورهنگ  ب  مووو به دووت 

( و 1340 – 1339خست وزیر )(. ننیویورا در 7713 خرداد 26درگذشت  -در تهران  1289شهریور  17 جع ر شریف امام  )زاد 

 ،هد  داشت.  ما  این سمت را به 4سمت نخست وزیری را به ،هد  گروت و تا  1357(. دوبار  در سال1357 – 1342ریاست مجلس سنا )

یر ایران و س  مور خارجه ا. سمت وزیر شهناز ازدواج کرد وا   رتو   اهلل زاهدی که با  تیمسار ارتشحد . ورزند (1307 زاد اردشیر زاهدی )

 ،هد  داشت. ربرا در وندن و واشنگتون 

 

 رو ان  رهحران و شیعه ی،لما

ید معتقدان شیعه از مرجو تقل(. کووه در 1371 مرداد 17 درگذشت - خوی در 1278 آبان 28 اد آیت اهلل اوعظم  سید ابواوقاسم خوی  )ز

 ال بود.سدر  نجف ور  پهلوی در س ر نامووق او به شهر شهحانوذیرای . با ،قاید خمین  در مورد دووت اسالم  مخاوف بود. پ1349سال 

،لمای شیعه مخاوف وانون اساس   یرهحر گرو  تندرو (. 1368خرداد  13درگذشت  - 1281مهر  1زاد  آیت اهلل اوعظم  رو  اهلل خمین  )

ر سرنگون  دووت به اتهام سع  د 1343. در سال ودب اید  دووت اسالم  تدت و یت وقیهبوجود آورند   و و دووت پهلوی 1285مشروطه 

 به ایران بازگشت و ودرت را به دست گروت و  کومت  مذهح  اسالم  ایجاد کرد. 1357و در سال  شاهنشاه  تحعید شد

در  1357 ر شهریورتوود ایرانم  رهحر مدحور شیعیان وحنان مخاوف و یت وقیه خمین . در ویح  ددرگذشت ؟( م -1307امام موس  صدر )زاد   

 ناپدید شد. شا را  آومان برای مالوات  مخ   با هیئت 

بود. طرودار وانون  ورمیانه و رهحر ،لمای (. مرجو تقلید در ایران 1365 وروردین درگذشت م1284 زاد م  کاظم شریعتمداری )ظآیت اهلل اوع

 شد.که مووق ن جلوگیری کندسقوط دووت شاهنشاه  ز داشت تا او مخاوف و یت وقیه خمین  بود. سع   1285اساس  مشروطه  

 

 انقالبیون

نشعاب  از جحهه اشاخه ) رانیانه ت آزادی  مؤسس(. رهحر سابق جحهه مل  و زوریخ در 1373 درگذشت — تهران در 1286مهدی بازرگان )زاد  

مت س  کوتاه دتملب کند. جبرای انقالر را مایت آمریکا وح  از انقالر جلسه های  مدرمانه با س ارت آمریکا در ایران داشت تا   بود. (مل 

 نخست وزیری دووت مووت بعد از انقالر را بر ،هد  داشت.

د از پاریس بر ،هد  داشت. خمین  را متقا،د کرد یمخاوف چپگرا که دسیسه انقالر ایران را در تحع(. 1312 وروردین 2 زاد ابواودسن بن  صدر )

 ن اسالم  انتخار و بعد از این سمت خلو شد.تا رهحری گرو  پوشش  نیروهای ضد شاهنشاه  را به ،هد  بگیرد. به ،نوان اووین رویس جمهور ایرا

 یاسر ،روات سازمان پ . ا ل .اُ وکشورهای ،رب  بنیادگرا با روابط نگدیک  . چپگرای  که  (1361درگذشت  - 1314زاد  صادق ویب زاد  )

ران بعد از سالم  ایادووت جمهوری را بر ،هد  داشت. وزیر امور خارجه خارج از ایران داشت. هماهنگ  کمک های ماو  گرو  های ضد سلینت 

 انقالر بود که بعداً توسط نیروهای انقالب  به اتهام توطئه بر ضد جمهوری اسالم  ا،دام شد.
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 س ارت ایا ت متدد  آمریکا در ایران

 وان( . ریاست وسمت سیاس  س ارت آمریکا تدت نظر س یر آمریکا سووی1310)زاد   (Geroge Lambrakis)محراکیس جورج وَ

  (Sullivan)ر م  کرد.شاه  برگگا. جلسا ت  مدرمانه با رهحران گرو  های مخاوف دووت شاهنرا بر ،هد  داشت )پیش از انقالر( در ایران 

رابیه  (Guennady Kazankin)(. معاون وَمحراکیس. با دیپلمات شوروی گوا نادی کازانکین 1317)زاد    (John Stempel)  ا ست مپ   جان

 م  کرد. هماهنگ گرو  های ضد دووت شاهنشاه   ارشدتیک داشت و با مهدی بازرگان و دیگر رهحران دیپلما

 لسات مدرمانه باج ناظر(. س یر ایا ت متدد آمریکا در ایران )پیش از انقالر(. 1301 – 1392) (William Sullivan)ویلیام سوویوان 

روتن    کند.  ام ون است اددر وشار گذاشته بود تا ازنیروهای امنیت  خود بر ضد انقالبیرا  شا  ت  زمان  که  مگرو  های ضد دووت شاهنشاه 

 از ایران و بازگشت خمین  از تحعید بود. شا 

 

 کاخ س ید

ست با  درا  شا (. مشاور امنیت مل  کاخ س ید. ودرت 2017درگذشت  – 1307)زاد   (Zbigniew Brezezinsky)برژنسک   ویگنیزب

 دست کم گروت. رااسالم   انقالرید و خیر تهد

و و اا بین مشاوران با،ث اختالف وکری م شا (. رویس جمهور ووت آمریکا که تردید او نسحت به 1303)زاد   (Jimmy Carter)جیم  کارتر 

 در مورد ادار  وروپاش  دووت پهلوی گردید.   گیری ،دم ودرت تصمیم

ر به است اد  از را مجحو شا تردید داشت.  شا در مورد (. وزیر امور خارجه 1381درگذشت  – 1296)زاد   (Cyrus Vance)سایروس وَنس 

 نیروهای امنیت  خود م  کرد و با دخاوت نظام  آمریکا در ایران مخاوف بود.
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 1357 -1356ات اوات 

 انقالر

 

1356 

 دی

 ترا م  کند. کارتر ایران را بعد از یک روز دیدار رسم   - 11

 ه اطال،ات مقاوه ای منتقدانه در مورد خمین  به چاپ م  رساند.روزنام - 17

   کنند.مسوان )مصر( برای مالوات با انور صادات پرواز م  کند. طروداران خمین  در وم تظاهرات آبه  شا  - 19

 اآرام  های مذهح  در چند شهر ایران به وووع م  پیوندد.ن -25و  24

 بهمن

   شود.در آسمان تهران دید  م شیئ ناشناس )بشقار پرند ( -7

 شرکت م  کند. (Satellite Summit) ای در نشست ماهوار  شا  - 12

 ور  موز  ورش تهران را اوتتا  م  کنند. شهحانوو  شا  - 22

 تظاهرات در شهر تحریگ. - 29

 اس ند

 "": تظاهرات مذهح  را مورد وحول نم  داند شا  -8

 ور  از اهواز و آبادان دیدن م  کنند. شهحانوو  شا  -22تا  19

 یپلمات های اسراویل  جگیر  کیش را ترا کرد  و در مورد ثحات در ایران ابراز نگران  م  کنند.د -22

 

1357 
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 وروردین

 شروع نوروزم جشن سال نو ایران - 1

 ه وت  برساند.را ب خواهد تا خمین   . شریعتمداری از ثابت  م شخشونت اوبا و سومین موج ناآرام  های شهری با اوگایش  ملهشروع  11 - 7

 ه روز آخر تعییالت نوروز به خشونت کشید  م  شود.س -14تا  12

 اردیحهشت

 دانشجویان را در نگدیک  درکه به دام انداخته و دستگیر م  کنند.  نیروهای امنیت -1

 ند.دیدار م  ک (Ronald Reagan)د ریگان وبا رونا شا  - 8

 بندرهای جنوب  ایران به تهران باز م  گردد.از دیدار  شا  - 16

 آرام  های شهری به جنور شهر تهران کشید  م  شود. چهارمین موج نا 20 - 19

 با سرکور مددود تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیت  مواوقت م  کند. شا  - 21

 م  نشیند.با شریعتمداری و ،لمای میانه رو به گ تگو  شا  - 22

 م  نشینند. م  ها به گ تگوآرا اطمینان طحقه متوسط را جلب نم  کند. روسای امور امنیت  برای چگونگ  ادار  نا شا مصا حه خحری  - 23

 وند.بلغارستان و مجارستان م  شراه  ور  برای دیداری رسم   شهحانوو  شا  -خرداد 1تا  26

 خرداد

 ست مپ   با بازرگان.اووین دیدار دیپلمات آمریکام ا  -4

 ا  و شهحانو ور  برای بازیدی رسم  به مشهد پرواز م  کنند. ش -7

 دومین مالوات ا ست مپ   با بازرگان.  -9

 ا  و شهحانو ور  از س ر استان خراسان باز م  گردند.ش  - 11

 بدون هیچ رویدادی م  گذرد. 1342ساوگرد شورش   - 15

 و مقدم را جایگگین نصیری میکند.شا  ساواا را اصال  کرد   – 16

 پیش بین  م  کند که دوران سلینت در ایران تمام است.ر اسراوی  در ایران( آخرین س یووبران  )  - 22
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 د.وشمیبرگگار بدون خشونت و یا مر  و میر یادبود ا،تراضات چه  روز  - 29

 تیر

 م  باشد. شا کمک به )وحنان( م  گوید که موس  صدر مای  به نصیری به اوخلی    - 12

 در نوشهر مالوات م  کنند. شا نَس و هایگ ر با  دیپلمات های آمریکای  -18

ن  مالوات ار با بازرگابمحتال به بیماری سرطان م  باشد. سٌت مپ  برای سومین  شا   دهد که اطالع م ا ست مپ  دیپلمات روسم کازانکین به  -27

 م  کند.

 با،ث شروع شورش در مشهد م  شود. مر   اج شیخ ا مد کاو  - 30

 مرداد

 ناپدید شدن آیت اهلل جالودین طاهری در اص هان. - 9

 اووین روز شورش ها در اص هان. - 10

 وول آزادی کام  و رای گیری م  دهد.   شا اووین روز ما  رم ان. در سخنان روز وانون اساس   - 14

 ژنسک  در مورد ب  ثحات  در ایران هشدار م  دهد.به بر (Griffith). گری یت ویام و ا،الم  کومت نظام  در اص هان - 20و  19

 در اودام  تروریست  بمح  در رستوران خان سا ر در تهران من جر م  شود. - 22

 .که نا آرام  ها را دست کم گروته استدر مصا حه ای میحو،ات  اورار م  کند  شا - 26

 ن ر. 420 کشته شدن سینما رکس آبادان و شدنبه آتش کشید   و روز ویام مل  - 28

 شهریور

 شریف امام  را جایگگین آموزگار م  کند. شا  - 5

   دهد.م شا به را صدام  سین پیشنهاد ترور خمین   میگبان هوا گوا ون  )نخست وزیر جمهوری جلق چین( م  شود. شا  - 7

 موص  صدر در تریپوو  ناپدید م  شود. - 9

 اد  است.د  را از دست شاهبه این نتیجه میرسد که وَر  شا  ی در جنور تهران تظاهرات م  کنند.ر جمعیت زیاددر ،ید وی - 13

 ام  برورار م  کند.ظطروداران خمین  در مرکگ تهران به تظارات م  پردازند. دووت  کومت ن - 16
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 ن ر. 88خشنونت در میدان ژاوه و کشته شدن  - 17

 تل ن  گروته و  مایت خود را به او ابراز م  کند.تماس  شا کارتر با  - 19

 وحنان م قود شدن موس  صدر را ا،الم م  کند. - 20

   طحس.زوگ - 25

 مهر

 کارگران شرکت ن ت در جنور ا،تصار م  کنند.- 2

 شورش و تخریب در شهرهای   که  کومت نظام  در آنها برورار نیست شروع م  شود. - 9

 ست آزادی های بیشتر م  کند. خمین  وارد پاریس م  شود.درخوا شا در مجلس  - 14

 وتصاد ایران توسط ا،تصار ها ولج م  شود.ا -آبان 9تا  18

 آبان

 به س رای آمریکا و انگلستان ا،الم م  کند که شاید ایران را ترا کند. شا    - 10

 مسئووین کاخ س ید برای اووین بار جلسه بدران تشکی  م  دهند. - 11

 .سربازان بر روی دانشجویان روبروی دانشگا  تهران شلیک م  کنند - 13

 شورش های گسترد  و به آتش کشیدن اماکن ،موم  در مرکگ تهران. - 14

هد ین  و،د  میدخمنید  است. نها را شآبه ملت ا،الم م  کند که صدای انقالر  شا دووت نظام  به رهحری ازهاری شروع به کار م  کند.  - 15

 نت پهلوی را سرنگون کند.که سلی

 سوویوان. ""تلگرام  - 18

 ور  برای مالوات با آیت اهلل خوی  به ،راق پرواز م  کند. شهحانو - 27

 آذر

 ور  با شاهپور بختیار مالوات م  کند. شهحانو -آذر 9تا  4

 ،کس خمین  در ما  دید  م  شود! -6
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 مدرم به راهپیمای  م  پردازند. میلیون ها ن ر در مراسم -20و  19

 به خارج از کشور. ار و مروهایرانیان پوود از ورار جمع  -دی10تاآذر  21

 دی

  کومت نظام  در تهران از هم پاشید  و هرج و مرج جایگگین م  شود. - 6

 بختیار را جایگگین ازهاری م  کند. شا  - 8

 م  شود. هایگر با دستور جلوگیری از کودتا وارد تهران - 14

 رهحران چهار کشور غرب  )آمریکام انگلیسم ورانسه و آومان( در گواداووپ دیدار م  کنند.     - 15

 ست.تمام ا شا ار ای تعییالت  طو ن  ایران را ترا خواهد کرد. رهحران غرر تواوق م  کنند که کرکه با،الم م  کند  شا  - 16

   کنند.مور  جشن خدا اوظ  کوچک  در نیاوران برپا  شهحانوو  شا شوند.  ورزندان کوچک پهلوی از ایران خارج م  - 25

 ور  برای آخرین بار ایران را ترا م  کنند. شهحانوو  شا  - 26

 بهمن

 خمین  به ایران باز م  گردد. - 12

 و  م  کند.د. ارتش ا،الم ب  طراسالمگرا و چپ  ها به سنگرها و استدکامات دووت پادشاه   مله م  کنن شحه نظامیان - بهمن 22و  21

 شورشیان پیروزشد  و ودرت را به دست م  گیرند. 
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 وروردین

 و سلینت منسوخ م  شود. ا،الم شد  ایران جمهوری اسالم  - 12
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 وسمت اول

 بدنحال باران

1298 – 1356  

 

 

 چو ایمن شدی دور باش از خروش  ورشته بدو گ ت نامم سروش

 نحاید که باش  جگ از پارسا  ن پادشاکگین پس شوی بر جها

 بدین ساویان بگذرد هشت و س   بدین زودی اندر بشاه  رس 

 کس اندر جهان این شگ ت  ندید بگ ت این سخن نیگ و شد ناپدید
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 مقدمه

 بازگشت به واهر 
 

 نه شاه  نه گسترد  روی زمین  من ایران نخواهم نه خاور نه چین

 برآن مهتری بر بحاید گریست      ام او تیرگیستبگرگ  که ورج

 سرانجام خشتست باوین تو      سپهر بلند ار کشد زین تو

 کنون گشتم از تاج و از تخت سیر         مرا تخت ایران اگر بود زیر

 بدین روی با من مدارید کین   سپردم شما را کال  و نگین

 د برین رنجه کردروان را نحای    مرا با شما نیست نن  و نحرد

 اگر دورمانم ز دیدارتان         زمانه نخواهم به آزارتان

 کش  دین منمحاد آز و گردن   جگ از کهتری نیست آیین من

 

 ناسپاس  از خصوصیات مردم است.
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سرباز گمنام در واهر  مصر  تووف کردناد.  دپلیس مقاب  یادبو همرا  با اسکورتماشین  2 مم در زیر آسمان  ابری 1393بهمن  26در روز یکشنحه 

پیادا  ی خاودو دو بانو از ماشاینها نمود ادای ا ترام ر در صدنه ضمداو ان مسلح به اسلده اتوماتیک سریعاً مدیط را امن کرد  و اوسران نظام   ا

شاهحانو خوشدال هستند تا ا ترام نظامیان اطراف خود.  یکدیگران دادند که بیشتر از دیدن این دو نش مشدند. با دیدن یکدیگر و با خند  بر وحان خود

مشتاوانه منتظر مالواات دوباار  یکادیگر بودناد.  م دوستان  ودیم ایران و جهان ساداتم همسر رویس جمهور سابق مصر ملکهو  شهحانوم آخرین ور 

یادبود به مقحر  همسر جهان ساداتم رویس جمهور سابق مصر انور  مدوطهو سپس در سکوت از آنها یکدیگر را در آغوش گروتهم با هم صدحت کرد  

دیادن  .در چند صد متری همین مد  به وت  رسید  بود 1360ت های اسالم  در یک رژ  نظام  در سال ستوسط تروریروتند. انور سادات  سادات

ن  اضر در مد  ا ساسات وراوان  را بر م  انگیخت و خاطرات بسیاری را از زمان  دور و در بینندگا  این دو بانو در  ال ایستاد  با سری خم شد 

و جهان سادات بانوان  جوان در راس تغییرات  مترویانه و پیشرو در خاورمیاناه  شهحانو ور مکان  دیگر در ذهن آنها ترسیم م  کرد. چه  سال پیش 

و  م مدایط کاارند و کمک های بسیاری برای گذراندن وانون هاای  کاه وادرت زناان را در جامعاهبودند. طروداران پرشور  قوق زنان و کودکان بود

محارز  با ب  سوادیم دسترس  زنان به تدصیالتم بهداشاتم هنار و ورهنا  و وعاویات هاای محاارز  باا وقار  یم  اوگود کردند. از وعاویت هاخانواد  

و  مقامات برجسته خارج  بسیاری را پذیرا شد  انجام داد م سخنران  های بسیاری  ماشتهای بسیاری در کشورهای خود د مایت م  کردند. س ره

داشته باشند  مایات میشاد. ازدواج  مردانشان که مای  بودند همسران  ووی و باهوشاز طرف یت های آنان ونمایند  کشور خود در خارج بودند. وعا

همسار رهحاران ساکوت  در کاه در آن ،ارف بار آن باود کاه  یامعه های مسلمان و مداوظه کارسنت های ودیم  را در ج با این دو زنم شا  و سادات

 داشته باشندم در هم شکسته بود. موورانه

در  را اس زادی و دموکربود. چهار سال پیشم بهار ،رر امید آ شک  گروته در منیقه ای دیگرآور تووان  بود که  برهای آسمان واهر  یادا

امپراتاوری  دیتراناه تاا ولابد. از سوا   مش تحیدلبه یاس  آورد  بود. این امید در اتیوپ وجود نداشت پدید  در آن ک از این دومنیقه ای که هیچ ی

ات منیقاه   بودناد و ثحارا که سرنگون  سیستم های ودیم  بوجود آورد  بودندم پر کرد خلع هحیون متعصب ذسیاستمداران اوراطگرا و م مباب  ،تیق

و هرها غاارت شاوتاه باود. مرزهاا از باین روتاهم   های داخل م شورشم طغیانم وت  های سیاس  و جنایت های تروریسات  از باین رتدت وشار جن

ه ،ناوان بانها و بچه ها ز به تیغ شمشیر سپرد  شد  بودند. صدنه های  که بیشتر به ورون وسی  شحاهت داشت تا ورن بیست و یکم. ن رهگار هگاران 

زمان  در صلح  و سال  های شیمیای  از آسمان بر سر د  ها و شهر های  که (Barrel bombs)بشکه ای  شدند. بمب هایمیته غنایم جنگ  وروخ

ادگران که باه نگاران و امدایستاد  بودند با خاا یکسان شدند. خحر استوارو ص ا زندگ  م  کردند ورو م  ریختند. اماکن باستان  که از ،هد ،تیق 

ساوریه  وانا  از ،اراق به اسارت در آمد  و گردن زد  شدند. میلیون ها ن ر انسان های و شت زد  و دچار آسایب هاای رود  بودند منیقه سرازیر ش

را کارد  و باه تالا  منیقاه را دند. بع   از اوراد تصمیم گروتند تا به طاور ککرد  بوبرای بدست آوردن مکان های  امن به ترکیهم اردن و وحنان ورار 

اهر  بیایادم واباه   شهحانو ورکه دست زد  و به اروپا بگریگند. پس از آن ترور اروپا را نیگ در بر گروت: چند ه ته وح  از این یرپر خی و ن س ری طو 

م   انجاالیات تروریساتدر نگدیک  مد  زندگ  او در پاریس ،ماوراد مسلح سیا  پوش که به اوقا،د  و دووت اسالم  سوگند وواداری خورد  بودند 

 .  وبودندخرید بوند در دو ،ملیات جداگانه وت  ،ام کرد لداد  و خحرنگاران و اوراد ،ادی را که در  ا

 از وادرت در یاک نسا  وحا م درواز   و جهان سادات در واهر  یادآور این  قیقت تلخ بود که با برداشتن همسار ایان دو شهحانو ور دیدن 

وادرت  مروایس جمهاور مصار اناور ساادات ممدمد رضا پهلوی )شاهنشا  ایرن( و دوست او 1970دهه  جنایات و خونیریگی امروز باز شد  بود. در

ایران این بود که با همکاری سااداتم دو واردی کاه امپراطاوری هاای بگرگا  را باه ارث بارد   شا سیاس  را در منیقه در دست داشتند. امید بگر  

زمان  که زمین در زیر پای آنان باه صاورت ناگهاان  دور نگه دارند. از ودرت روهای اوراط گرا را بودندم سا ل  پر ثحات و متعادل بوجود آورد  و نی
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شاد و  1357مجحور به ترا وادرت در دی  شا ورزیدم اووین ستون به صورت شگ ت آوری به را ت  ورو ریخت. بعد از یک سال ناآرام  در ایرانم 

توساط روایس جمهاور مصار  1360د ستون دوم نیگ ورو ریختم این بار در ،رض چناد ثانیاه. درمهار ما  بع 18  .وتدر سال بعد در واهر  از دنیا ر

. پسر بگر  شا  و جانشین اوم رضا پهلوی برای دیدن این رژ  به ،ناوان مهماان رژ  نظام  کشته شد دیدن هنگام بازدیدوردی مسلح بر روی سکوی 

 ن ود ه زندگ  او را نجات داد.و این د،وت در آخریغخصوص  سادات د،وت شد  بود؛ و

ماان  کاه ز 2011 ساال را ترام به خاطر  و میراث همسر خود به واهر  م  رود. س رهای او به وااهر  د ادای برای شهحانو ور هر تابستان 

دید  نه،اوال هحانو ور شد. به تاخیر اوتاتوسط انقالبیون سرنگون شد و دووت  اسالم  بر سر کار آمدم جانشین ساداتم رویس جمهور  سن  محارام 

الم رساخت بارای اساس یمنتقاد عناوانکند. در ط  ساوهای دور از وطن بتا از روتن به واهر  تا زمان  که ا ساسات سیاس  وروکش کندم خودداری 

با،اث ساط رات طحقاه متوتظااهم اوراط گرا شهرت یاوته بود و به دواع از  قوق زن و محارز  با ووانین مذهح  اداماه ما  داد. بعاد از گذشات دو ساال

آمادن  هرد که مایا  باکور  ا،الم  شهحانوبر ضد دووت اسالم  شد. هجد  ما  بعد ال سیس  به کودتای نظام  به رهحری ژنرال ،حدل وتا  ال سیس  

ود. او برگذشت همسرش سال د با س ری بدون تشری ات به واهر  برای شهحانوبدون تشری ات او به واهر  م  باشد. د،وت ال سیس  مناسب با تمای  

"گ ت: 

". 

 

*** 

 

ودکشا  ورزناد خ.   باودو یاک پیاروزی باگر  را تجرباه کارد  مصیحت های شخص  غیر وابا  تصاور شهحانو ور در پنج ساو  که از آنجا دور بودم 

  ورو برد. دو ورزناد او را در غم و اندوا   رت شاهدخت ویال در یک دهه وح   و درگذشت جوانترین ورزند او ،لیرضاوا   رت شاهگاد  سومش 

باه  (Argo)لم آرگاو ردند. پریشان  او هنگام  که ویکوچک او در طول انقالر با مشکالت رو   درگیر بودند و از اوسردگ  و اضیرار رنج م  ب

م بار ایاران  کومات توری خون آشاادر آن اتهامات ودیم  به همسرش را که مانند دیکتابر روی صدنه روت و  (Ben Afflek)هنرپیشگ  ب ن اَول ک  

 اد  شاد  باود کاه ازد  از طرف دوستان خود هشادار ور م تشدید کرد.شیر م  گذراند  مامتجمالت و در ووت خود را ور   شهحانوخود    بود وکرد

 ااو  ر دن ساینما را او سااودیدن ویم آرگو خودداری کندم اما او به دیدن این ویلم روت با چشم خود بحیند که این همه سار و صادا بارای چیسات. 

گاو اشاار  هاای وایلم آر به اشتحاهات تاریخ  و دروغیار بد ترا کرد و برای کارگردان ویلم نامه ای نوشت و از کارهای همسر خود دواع کرد و سب

ر م  رساید ان تلخ به نظدر آن دورکرد. بن اولک توجه  به سخنان او نکرد و در همان سال جایگ  اسکاری برای شرکت در این ویلم از آن خود کرد. 

. باود ن دوتنا مسرش بودهدر کنار برای ند. از همه بیشتر تصمیم به ادامه زندگ  م  گروتم ات اوات گذشته مانو او م  شد شهحانو ور هر زمان که 

 نو ور شهحاو نا امیدی  . او نیاز دارد به واهر  برود. اما  ت  در اوج غم""یک  از دوستان نگدیکش م  گ ت: 

 اوحال خود شد.شاهد ا یای  ق و 

"قالر ایران شرکت کند. از تهران تا واهر  توسط شحکه تلویگیون  پارس  زبان تصمیم  گروت در ویلم مستندی در مورد ان شهحانو

اری جاتهیه شد  بود. برنامه های این شحکه از طریق ماهوار  به ایران ارسال م  شود. برنامه های این شحکه که مخلاوط  از ورهنا  پااپ و اماور  "

د انقاالر ساخن روشهحانوی ایران در موانان ایران  پیدا کرد  است. زمان  که شایعه شد آخرین مخاطحان بسیاری را در بین ج مایران و دنیا م  باشد
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خواهد گ تم خیابان های ایران خاو  از جمعیت شد و مردم سراسیمه به خانه های خود روته تا تلویگیون هاای خاود را روشان کنناد. گرما  ساخنم 

ما   ""رد  بود که ساوها به آنان گ ته بودند که او جوانان ایران  را متعجب زد  کشوخ طحع  و هوش او 

باودن و  باشد. بعد از تماشای این برنامه هگاران ایران  برای او ناماه نوشاته و شاجا،ت او را تدساین کارد  و از او باه خااطر سااوها در انظاار ،ماوم 

ندان ،اادیم کارکناان اداریم کردند. این اوراد را شاهرو ابراز پشیمان  1357نامه های خود از انقالر شناساندن ایران ودردان  کردند. بسیاری در 

داشتند و از روتار رژیم بر ضد او ابراز ور   شهحانورزوها را برای آتشکی  م  دادند که بهترین  ر پرسنل  ارتش و سپا  پاسدارانرو انیون و  ت  کاد

 و  کردناد کاه  اضار هساتند بارای سارنگون  رژیام اساالم ت که بع   از مقامات رژیم در نامه هاای خاود ا،االم تاسف م  کردند. واب  توجه اس

 بازگشت سلینت وعاویت کنند. 

": ودناین نوشاته بانامه و ایمی  های آنان مللو از ابراز پشیمان م خود سرزنش و امید به آیند  ای مت اوت بود. یاک جاوان ایرانا  چ

"زن  از طحقه متوسط نوشته بود:  ."

": به نکرد  استخود او هرگگ تجر که وابسته به گذشته ای است که . این نوشته از جوان "

". 

 کومت ان در ایر شا  جمهوری اسالم  س  و ه تمین ساوگرد ودرت خود را جشن گروتم تصادوا همان تعداد سال که 1394در بهمن 

ماا اگار نگارش اقایساه کنناد.  اوت را باا یکادیگر من دو دروان و سیستم های دووت  متای تا این ساوگرد امکان آن را در اختیار ایرانیان گذاردد. کر

ار ن یاک مداک بسایه ،ناواپاسدارن جمهوری اسالم  در مورد پذیروتن این اوکار ،موم  بشاخص ولمداد شودم  ،ادی های ابراز شد  توسط آدمهای

 ،ترافرو انیون نیگ ا سیاست های دووتم وساد و سرکور مرتحط م  کردند.  ت  در مداو با بسیاری از ایرانیان  کومت مذهح  را  نگران بودند. 

وی ساکو ردر و خا  و مذهح  نگاران خلاق ،دم مدحوبیت رژیم با،ث ب  ،الوگ  و انگجار ،موم  از مذهب شد  است. رهحران سیاس م  کنند که

ن  کاه دم دساتحند و انگشاتراکه شی ته میراث پارس  وح  از اسالم خود هستند م  باشند. این جوانان از گردن آویگم گردنحنا میان نس  جدید ایرانیان

 د مدمادم کشاورتصاویر کورش کحیر و داریوش بگر  بر روی آنان  کاک  شد  است اد  م  کنند؛ پادشاهان مشهوری کاه صادها ساال وحا  از تووا

جاای  کاه  میرازدر نگدیک  ش )مقحر  کورش کحیر( در پاسارگاد ایرانیان پارس )نام ودیم ایران( را تحدی  به اووین کشور ابرودرت جهان کرد  بودند.

 ویه دوران واجاار و صا ند. هنر و ورهن برگگار کردم گرد هم آمدند تا به او ادای ا ترام کن 1350ساوه شاهنشاه  را در سال  2500جشنهای  شا 

ری هاای   کاردم یادگاامارا با آغوش باز پذیروتند.  ت  در وروشگا  توریست  واوو در کاخ نیاورانم جای  که خاندان پهلوی زماان  در آن زنادگ  

 کورش کحیر را به وروش م  رسانند.
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ای مختلف ایاران هاورار م  کردند که دانشگا  شاهد گ تگوی تعدادی از ،لمای دین  بودم که  1392هنگام س ر من به شهر وم در سال 

ز ایان ناوان بخشا  ا،د. باه باید کالس های تاریخ معاصر تشکی  دهند تا مخصوصا به دانشجویان یادآوری شود که چارا اصاو ً انقاالر ات ااق اوتاا

و  قیماتگرانس هاای جشان وحاا شا  خانواد او  که م در  آن شا  را نوکر آمریکا جلو  داد تلویگیون دووت  ایران سریاو  پخش کرد که درتحلیغاتم 

وت م  گوید یگی را که دوند. در کشوری که مردم آن به این معتقد هستند که بر ،کس آن چ  بودوحاس های نظام  پر زرق و برق به تن کرد درباریان

  شاود گذشته پخاش ما ی  که در مورد سلسله سلینت باید واوعیت باشدم مدحوبیت این سریال نشان بر این داشت که اشتهای ،موم برای برنامه ها

 باز شد  است.

ز انقاالر باه ن  کاه بعاد ابعد از مکث  طو ن  چرخ تاریخ دوبار  به  رکت در آمد  بود. دوتنگ  و ا ترام به گذشته مندسر به جوانان ایرا

ا تارام نان در همه کشورها با د م  کردندم زمان  که پاسپورت های آیا 50و  40از دهه های بگرگان آنان  دنیا آمد  بودند نحود. واودینم پدر و مادر

ح م تروریسام وراط گری مذهم  شناختند نه به سنگسارم ا آنو جالل سلینت   هاوتصادی پیشروت و روورم های اجتما،  پذیروته م  شد  و ایران را با

در صلح  خود ها خود و گذشتب یاری از ایرانیانسنشانگر این است که ب مست باشدچگونه م  توانایران و بمب اتم . تاسف ب  وو ه ایرانیان به اینکه 

یگگین  و جا 1357ال و آرامش نیستند. نارضایت  آنان با،ث تعجب شا  وقید نم  شد که پیش بین  کرد  بودم مردم او روزی از تصمیم خود در س

کشید  انادم او  را به پایین در زمان انقالر به او گ ته شد که یک  از مجسمه های اواو با آیت اهلل خمین  و مالها پشیمان خواهند شد. هنگام  که 

"هاای ماورد ،الواه اش را ذکار کنادم . او ،الوه داشت یک  از نقا  واول ""جوار سریع  داد: 

"م و در زمان  دیگر گ ت: "

".  

 ایران در بیمارستان واهر  درگذشت. شا  ماین سخنان گ تندو روز بعد از 

 

*** 

      چرا او هنوز میر  است؟

 شاا از طریق اتوبان  کاه در زماان  ا از جنور جوار این سوال برای هر کس که به پایتخت ایران س ر کرد  باشد واضح است. توریست ه

برای جلوگیری از گرما و غحار صدرا درست شد  است  شا که در زمان  ساخته شد  است وارد تهران م  شوند. در  ومه شهر از کنار پارک  جنگل 

ساون کنسرت هاام بناهاای یاادبودم پا  هاام مراکاگ م  گذرند. در مرکگ شهر توریست ها از کنار وزارتخانه هام بیمارستان هام دانشگا  هام مدارسم 

باود  شاا ساخته شد  اند م  گذرند. ایان  شا ری ها و متروی  پر زرق و برق که تمام  پروژ  های  هستند که در زمان ورزش م هت  هام موز  هام گاو

ایاران بودناد خریاداری کارد. او  اام  سیساتم رواا   تکنوووژی هسته ای سرمایه گذاری و راکتورهای اتم  را که شروع برناماه ی اتما  بر رویکه 

 ماو بارای کماک هگیناه تدصای  خدمات درمان  دووت  و تدصیالت رایگاان دسترسا  داشاته باشاند.اجتما،  بود که امروز  با،ث شد  ایرانیان به 

اسالم م امکان آن را داد تا در دانشاگا  بودجه خاص تخصیص داد که به صدها هگار دانشجوی ایران م از جمله بسیاری از شخصیت های جمهوری 

وویترین نیاروی هاوای  آسایای  یک  ازبه س ارش هواپیماهای جنگند    مدرن را داد که نیروی هوای  ایران را  شا های آمریکا و اروپا تدصی  کنند. 
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گیرانه برای   اظت از آرم  یواناات و مدایط او اووین پارا ها و جنگ  های مل  را ایجاد کرد و دستور اودامات سخت تحدی  کرد. جنور غرب 

دیگار میاان ماا  زیست را داد. شاید جای تعجب نداشته باشد که ایران امروز شک  و ا ساس خانه ی اشحا  را دارد. مردی که ایران مدرن را سااخت

 اما وجود او در همه جای ایران ا ساس م  شود.  منیست

 ارد. ده آنها تعلق بمتعلق است که  شا از این  رف خوششان نیایدم اما ایران امروز همانقدر به  انقالبیون  که جای او را گروته اند شاید

وساط ری خشان کاه تشا  به همان انداز  به خاطر ،دم مووقیت هایش مهم است که برای پیروزهایش. گر چه غرر او را به ،نوان دیکتاتو

ا  ایاران شاد تاریخ  است. مانند پاشیدن رن  بر روی اسنادم این روایت یک جانحه اد م  آورت به زیر کشید  شد به یاز ارکه ی ودرکه مردم  دویر 

وادرت را باه  خود بارای دموکراتیاک کاردن زنادگ  سیاسا  ایرانیاان کارد. او ود را صرف از بین بردن ودرت شخص دو سال و نیم آخر سلینت خ

زماان   ا مددود کارد.رو وعاویت های نیروهای امنیت   را آزاد ترم سانسور را کمتروعاویت های سیاس   سیاستمداران واگذار کردم مددودیت های

ور بر زخود را بوسیله  نقش خود را به پادشاه  بدون ودرت تحدی  کرد  بودم و هیچ ووت سع  نکرد تا تاج مایران را ترا کرد1357 دیدر  شا که 

یانادازد. در باخل  به را  دت را واگذار کرد به جای اینکه ارتش را وارد صدنه کند و جن  ودر شا سر نگا  دارد. بر خالف بشار ال اسد در سوریهم 

اهند شادم خوادی روبرو  او  که بگودی نس  جدیدی از  اکمین اوتدارگرا در خاور میانه و جاهای دیگر با وشارهای داخل  و خارج  برای دادن آز

ور از وواوع و نحود؟ آیا سارکبه انداز  ی کاو  سری اینکه و یا ،م  کرد. آیا او بسیار کند آورد  مرا پیش  ای نگران کنند های سوال  سرنگون  شا 

موکراسا  دوز کشاوری باا آزادی ها را در زمان  که داد نمیدادم اگر یک سال دیگر صحر م  کردم آیا ایاران امار شا انقالر جلوگیری م  کرد؟ اگر 

  بود؟چند  گب  با  اکمیت وانون به سحک غرب  

هاای در دهه  .کنندمیاو را به نقض وراوان  قوق بشر و سرکور دووت  مرتحط ا تما  را به یاد بیاورندم  شا امروز آمریکای  هام  ت  اگر 

ود که مسئول مر  صدها هگار ن ر بود. طحق گرو  هاای  قاوق بشار باین اومللا   ادبود رهحر ایران متهم به نظارت بر سازمان اطال،ات    50و  40

 همین تعداد نیگ در زندان ها بود  و شکنجه م  شدند. شا  ایران به شخص  مورد تن ر برای بسایاری از اشاخاص تحادی  شاد  باود. ووتا  کاه جیما 

نادرو یانا  دادم نمایناد  ساازمان ملا  آمریکاام اَ بارای ،ما  جرا ا  باه خااطر سارطان 1358ورود شا  خلو شد  را در ساال کارتر با اکرا  اجاز  

)Andrew Young( چنین اظهار کرد" :)Adolf Eikmann( ."   در مقایساه یانا 

میلیارد د ر در  سار های مخ     25شا  متهم به وساد گسترد  و ذخیر   داو  وت  ،امم  توصیف کرد. ،الو  بر اتهامیک ورد مقدس  خمین  را 

اتهامات  شا میلیارد د ر که برابر با سه سال درآمد ن ت  ایران بود بر سر زبان ها بود(.  59ویس بود ) ت  برآوردهای با تری باوغ بر در بانک های س

"ای آخر  کومت خود نشد. او گ ت: وت  ،ام و دزدی را رد کردم اما هیچگا  منکر  کومت  مقتدرانه در ساوه

". 

مات قوق زناانم خاد دستاوردهای واوع  او در ضمینه  را در بر گروته بود سایه  بگرگ  بر شا جنجال و سر درگم  که سوابق  قوق بشر 

 درمان م با سوادیم تدصیالت و مدرن کردن ایران انداخته بود.

                                                           
 باه یهودیاان جمعا  دساته اخراج تدارکات مدیریت و تسهی  مسئوویت آیشمن. بود هوووکاست اصل  دهندگان سازمان از یک  و نازی آومان   SSسرهن   یک آیشمن آدووف اتو  5

 اساراوی  طال،اات ا سارویس موساادم توساط آرژانتاین در او م1340 ساال در. داشات ،هاد  بار دوم جهان  جن  در آومان اشغال تدت اروپای شرق در مر  های اردوگا  و گتوها

 .آویخته شد به دار1962 سال در و شد جنگ  جنایات به مدکوم او اسراوی م در  گسترد  و ،لن  مداکمه یک از پس. شد دستگیر
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د کاه الم  ا،االم کارغیر منتظر  به دست آمدم زمان  کاه جمهاوری اسا نشان دادن اتهامات و اد،اهای ب  اساس بر ضد شا  از نا یه ایبرای کمک 

ک  باگر  بااو م باا شاو دوران ستم شاه  را شناسای  و گرام  بدارد. اما سرپرست مدققین در این امورم اماام اوادینوصد دارد تک تک وربان  های 

 3164ود و وقط واادر باا مصد هگار کشته از تعدادروبرو شد هنگام  که دریاوت وادر به میابقت اسام  وربانیان با تعداد رسم  ا،الم شد  نیست: 

 1357-1356ر طاول دن ری را کاه  2781  از وربانیان سیستم سلینت  نحودندم چرا که این تعداد گمهتعداد نیگ این ن ر را شناسای  کند.  ت  

ا و تروریست ها بودند کاه چریک ه ن ر آنان 197ن ر رسید که  383 در دوران انقالر جان باخته بودند در بر م  گروت. تعداد وربانیان زمان شا  به

وران شاا  یاا ا،ادام شاد  ن ر زنادانیان سیاسا  و مخااو ین در د 183ای نظام  کشته شد  بودند. این بدان معنا بود که وقط د و خورد با نیروهزدر 

 3200ه  ادود د هگار ن ار باصتعداد زندانیان سیاس  زمان شا  نیگ از  خته بودند.ابودند و یا در زندان خودکش  کرد  بودند  و یا زیر شکنجه جان ب

ومللا  اه کمیتاه باین تعداد تجدید نظر شد  توسط باو  از یک سوی دیگر نیگ دردسر ساز باود: ایان تعاداد باا گاگارش داد  شاد  با ن ر کاهش یاوت.

": اغالم کرد ن  داشت. تاریخدان ،ل  انصاریسازمان صلیب سرخ توسط خود شا  در وح  از انقالر همخوا

 پ گارامچاسلینت طلبم آزادیخوا م 12000م  دود 1368تا  1357. در دهه ای که خمین  ودرت را به دست داشتم "

وتادم ووت  کاه جمهاوری ات اق ا1367ند. بگرگترین جنایت در یک ه ته در تیر ما  بودشکنجه شد   دیگر ان ن رهمجنس باز و زن ا،دام شد  و هگار

بر ماال  و روی  خمین  راانجام وعاویت های چپ گرایانه بودند وت  ،ام کرد. گگارش باو  دن ر جوان زن و مرد را که متهم به  3000اسالم   دود 

رمایه شاا  د هنگام  که سارا بشدت زیر سوال برد. به همین ترتیب اتهام وساد بر ،لیه پهلوی از هم ورو پاشیمهوری اسالم  جکرد و محنای اخالو  

گر خاانواد  هاای سالینت  و دی سه بادر مقای کماما  ممیلیون د ر سرمایه داشته استم نه ناچیگ 100ایران زیر  زام خروج اگ،لن  و معلوم شد که هن

   وردهای  که در روزنامه های غرب  منتشر شد  بود. بسیار کم در مقایسه با برآ

یشاین دیادبان پعناوان یاک پژوهشاگر یقات مدققین در کشورهای دیگار. بممنوع شد اما زمینه ای شد برای تدقتدقیقات باو  در ایران 

اوتااد. مان باا  ر سار زباان هااعیات تحادی  شاد و باو مقدارهای با  و غیر واوع  به واو دم تا بدانم که چگونه این تعداد قوق بشر در دنیام کنجکاو بو

مصاا حه  د  بودنادمادشاا  خونخاوار در غارر کاران دادن شخصیت شا  به ،نوان یک پنشبرای خحرنگاران خارج  که کمک زیادی  البیون ایران وانق

زدیاد کاردم و م  دهادم  با ی را در اختیار وراردوران پهلو ازگ میاوعات انقالر در تهرانم سازمان  دووت  که اطال،ات  قوق بشر ک. من از مرکردم

نشاان میدهاد  دقیقات خاود ماناین سازمان به من اطمینان دادند که ا،داد داد  شد  توسط باو  معتحر م  باشند. با ایندال ت کارمندان وعل  و سابق 

ادان ماتهم شاد  ای رکس در آباسینم زدنان انقالر شا  به آتش در جریکه ا تما ً اروام اراوه شد  توسط باو  هنوز بسیار با  م  باشد. برای مثالم 

انجاام شاد. د  هاا  ن ر جان باختند؛ اما اکنون م  دانیم که این جنایت وجیو توسط تروریست هاای طروادار خمینا  420بود که در آن آتش سوزی 

اناه ای بارای تعاداد کام به شا  منصور شد و نه به خمین . این کارمندان دووت و سرباز در طول انقالر کشته شدندم اما کشته شدن این اوراد نیگ به

کاه اسات  شان دهناد  آننوراموش کردن و یا کاهش دادن رنج  که زندانیان سیاس  در زندان کشید  و یا شکنجه شد  اند نم  باشدم اما این تعداد 

و ساوء  رد هاای اوراطا ا جنایتکار جلاو  دهناد و بدینوسایله ،ملکاتوسط خمین  و طروداران او دستکاری شد  اند تا شا  رتا چه  د سوابق تاریخ  

 است اد  های خود را توجیه کنند. 

معروف استم تعداد کشته شدگان تجدیاد نظار شاد  در  "" م دهه ای که به دوران محارزات ایدووووژیک و شیانه50در دهه 

کسا  کاه  .م شا  اغلب با ژنرال پینوشه از کشور شیل  مقایسه م  شداوندگ  ز طول مدتواب  تام  است. در  1355 -1350ایران در ساوهای 

در  ن ار باود. 30.000ن ر بود  و شورای نظام  آرژانتین تدت نظارت او متهم به وت  و م قاود شادن  30.000ن ر و شکنجه  2279متهم به وت  

نچنان سرکوبگر نحودم مخصوصاً زمان  که در نظر بگیریم صدام  سین جحهه جن  سرد در خاورمیانه و جنور غرب  آسیام دووت پهلوی آ چهارچور
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ر را ن ا 20.000سیاس  مدکوم شد  است و  اوظ ال اسد در سوریه با سارکور یاک ویاام اساالم   هگار مخاوف 000م200به کشتن   در ،راق

ایاران  ااکم  خیرخاوا  باود کاه در واواو از  شاا اسات کاه  گگ اینچنین خشونت  را در این  د تجربه نکارد نشاانگر آنوت  ،ام کرد. اینکه ایران هر

باه تجمعا  باگر  و م آنچه که وحالً از او تصور نم  شد. دوربین های تلویگیون کاه توجاه خاود را برخوردار بود مایت با ی مردم  در بین ایرانیان 

دادند و برآوردهای دنیای غرر بر این محناا کاه میلیاون هاا جلب کرد  بودندم وقط یک طروه و یه را نشان م   1357در تهران در اواخر خشمگین 

مشخص شد که بسیار اغرارآمیگ بود  است. اماروز  بیشاتر مدققاین بار ایان امار  ایران  ضد شا  دست به تظاهرات زد  و خواهان برکناری او هستند

کردناد. همچناین رو اانیون  ا  را  مایتی از آنها تا آخر شتواوق دارند که بیشتر کشاورزان و کارگران از تظاهرات دوری م  کردند و  ت  بسیار

یک را     مساومت آمیاگ و جلاوگیری  تالش ب  امان  برای پیدا کردن بودند و در آخرین روزهامیانه رو و بسیاری از طروداران آنها بر ضد خمین  

ان در آش تگ  باه سار ما  بردنادم بخاش هاای بگرگا  از ایاران هرگاگ هر چند که شهر های ایر کردند.  ماندن او از ایران و بر سر ودرت از خروج شا 

انند وح  در  ال گذر بود.  ا  چگوناه بایاد شاا  وانقاالر ایاران را مناطق دور اوتاد  م های سکنه بسیاری ازبرای زندگ  انقالر را تجربه نکردند و 

 بنگریم؟

م  گویند. تدقیقات در مورد انقالر ایران را م  توان به ورود به تاونل  از تاریخ سخن  ""تاریخدانان اغلب از 

تاریک بدون داشتن چراغ تشحیه کرد. تونل  که دارای   ر  های ،میقم را  های کور و پیچ و خام هاای غیار وابا  رویات اسات و گاا  گاداری باا 

مهوری اسالم  شاید به ات اوات یک طروه ای که خود بااور دارد واانو سوسوی شعله شایعهم توطئهم تئوری و گاه  با دروغ آشکار روشن م  شود. ج

ایرانیاانم  تا  آنهاای  ز اختالف نظر دارند. بسیاری ام میراث او و ریشه های انقالر شا باشدم وو  ایرانیان در تحعید به سخت  با یکدیگر در مورد 

انگشات  ا برای رها کردن کشور به دست اوراطیون مذهح  سرزنش م  کنند. دیگارانکه ما  ها وح  از وووع انقالر ایران را ترا کردندم هنوز شا  ر

امنیات  سریاستراتژی آنهام آمریکا بعنوان بخش  از  ""به طرف آمریکا گروته اند. طحق تئوری توطئه  میک متدد اشار  را به خاطر خیانت

تواند شحکه ای از رژیم های اسالم  تدت  مایت خود را در مرزهای جناوب  اتدااد جمااهیر به زیر کشاند تا باز ارکه ودرت  را شا  ایرانمل  خودم 

هیچ مدرک  به دست نیامد  است تا صدت وجود این توطئه را اثحات کند. با این وجود من خود را موظاف دانساتم  تا به  الشوروی جایگگین کند. 

 تحاادلمیار  کانم.  میم  کارتر مسئوویت مشاور امنیت مل  کااخ سا ید را بر،هاد  داشاتکه در زمان ج متا آن را در مصا حه ای که با برژینسک 

ن  که از برژنسک  در ماورد توطئاه ساحگ پرسایدمم او از اکمدی های  که آخر شب پخش م  شوند داشت. من زم صدحت ما شحاهت زیادی به نسخه 

و در سکوت به  رف های مان گاوش ایران توضیح دادم ا 6""تاریخ  نسخه و هنگام  که نقش او را در این توطئه "؟سحگ چ "من پرسید: 

و دوبار  از من خواست تا توضیدات خود را برای بار دوم تکرار کنم. بعاد  ":" داد. بعد با خند  گ ت

به نظر م  رساید کاه از ایان اتهاام و   "."گ ت: 

 اینکه در مرکگ تئوری توطئه ورار گروته است بیشتر خوشایند بود تا اینکه رنجید  شد  باشد. 

رای موجاه کاردن باتاا  مایلنادسایستمداران و مقامات دووت  که دارای اطال،ات تاریخ  نم  باشند و یا اطال،ات تااریخ  کما  دارناد 

این  قیقتاً در زمان انقالر ایران صدت داشات. مقاماات آمریکاای  اغلاب باه دو واوعاه ند. نذشته استناد کگبه  وادث تصمیمات  ال  اضر خود 

گاام  شاوند. ووا  هنرای سرکور شورش ها به زور متوس  هنگام  که شا  مواوقت کرد ب 1342و  1332گذشته ایران اشار  م  کردند؛ ات اوات 

سیاسا  در اختیاار آناان  مداساحات آمریکاای  هاا هایچ گگیناه نشادم 1357برای سومین بار مووق به اسات اد  نیروهاای امنیتا  خاود در ساال  که 

ما  و است اد  م  کردنادم اماا باه خااطر د یلا  کاامالً مت ااوت. آنهاا مرجنگذاشت. ارتشیان و مقامات ایران  نیگ از همین دو  ادثه به ،نوان نقاط 

                                                           
  .کرد  استاز اصیال  تپه چمن  است اد   "کمربند سحگ"دراینجا نویسند  سع  در شوخ  با خوانندگان دارد و در اینجا به جای است اد  از جمله توطئه به نظر مترجم  6
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از او  کاه شخصایت هاای برجساتهبود  تان باه آن داد باا اکارا  و تنهاا ماووع   کارد با است اد  از زور مخاو ت شا دانستند که در واوعیت هر دو بار 

ل درخواست آن را کردند. دیدگا  های تمامیت خوا  سیاس  خمین  و ن رت خشونت بار او بر ضد آمریکا مسائله ای واضاح و ،اام باودم باا ایان  اا

م هنوز خمین  را با ماهاتما گاندیم رهحر صلح جاوی هندوساتان کاه رهحاری محاارز  (William Sullivan) ویلیام سوویوان س یر آمریکا در ایرانم

مراجعاه  . ایرانیان نیگ برای تعحیر واجعه ای که بر سر کشوران آمد  بود به گذشتهسلینت انگلیس را بر ،هد  داشتم مقایسه م  کرد ازبرای استقالل 

م زماان  1286م  کردند. ،ملکرد شا  با ات اوات  که در زمان های دیگری از تاریخ ایران ورق خورد  بود شک  م  گروتم واب  توجه ترین آن سال 

رکناار ام  کاه مت قاین ایاران را تصارف کارد  و پادرش را بگام هن1320که روسیه و انگلیس ایران را بین خود تقسیم کرد  بودند و همچنین سال 

"کردند. ا، ای خانواد  او و یارانش از شا  کش  در انقالر های دیگر واهمه داشتند. ور  دیحا گ ت: 

ساه مقایدوم  یالو همسارش را باا زار نایکُ (Marie Antoinette). یک بار که یک  از درباریون ارشد او را با ملکاه مااری آنتوان ات "

     از این مقایسه بسیار نارا ت شد  بود.  شهحانو ور  کرد  بود

ب از آن تاه اسات. متعجاو ه تاد و پنجمین ساوگرد پادشاه  او م مدمد رضا پهلوی به معمای  کاهش یاوس  و ه ت سال بعد از خروج شا  از ایران 

متوسا    ی  روان  جنسگیه و تدلجت و به تعحیر خوارای توصیف روتار او برکه روت و نماند و با خیمن  نجنگید. شر   ال نویسان در طول ساوها 

 ند. ور دانسته اصشد  اند. دیگران روتار او را به ا ساس ،دم امنیت شخص  تدت تاثیر ورار گروته از پدری مستحد و زنان در زندگ  او من

 اج و تخت بودتصا ب  سال 37تعجب هستم که شا  چگونه به مدت من در . ""مدتاطانه م  گوید:  شهحانو ور 

د که مخاو ان م  گویندم پس  کومت سلینت  ایران م  کند؟ اگر شا  واوعاً آنقدر نادان بوسال  2500در ایران که او را ن ر پنجم در بین پادشاهان 

کنادی  م جاان(Dwight Eisenhower)جملاه دووایات آیگنهااور  اجاز  سوء است اد  به روایس جمهورهاای بیار م و زیارا آمریکاا ازچگونه او 

(John Kennedy) م ویندن جانسون(Lynden Johnson)  و ریچاارد نیکساون(Richard Nixon) ما  داد؟ اگار شاا  آدما  ترساو باودم را ن

ن کارهاای ه شک  شا  ایاجیه م  کنید؟ به چو یا بعد از سوء وصد های  که به جانش شد تو چگونه روتار بسیار خونسرد او بعد از سقوط هواپیمایش

ریان در ج عد از آنبن  جهان  دوم و جن  سرد را در دست داشت درست زمان  که جریان های خیانتکار ج زمامداری مملکت و مبگر  را انجام داد

ونخاواری ری بیار م و خرد؟ جن  سارد ساوداگبود و با ایندال این تدبیر های بگر  ورن بیستم را در آزادی اجتما،  و روورم های اوتصادی اجرا ک

و و برخواساتن   سارد از یکساجنبود که در آن رهحران کشورهای در جحهه ورار گروته همانند ایران داوماً کنار زد  م  شدند و یا به وت  م  رسیدند. 

 لوی آن بود.هوری  وادر به ایستادن جپادشا  و یا رویس جم کمترکه  داددر مقاب  سیل  ورار  اسالم از طرف دیگرم خاندان پهلویرا 

واوعیت داشت برای همسر او نیگ واوعیت داشات. در طاول تااریخ همسار پادشااهان و امپراتاوران  ااکم معماو ً باه صاورت  شا هر چیگی که برای 

. در شاروع یان کلیشاه هاا را نپاذیروتا شاهحانو وار یا تماشاگران  بدون تاثیرم زنان غرغروم ساد  وو  و یا متجل  نشان داد  شاد  اناد. ضمیمه ای 

ایاران در آخارین تاالش بارای  شاهحانویکاه باه نقاش   برخورد کردم 1357آمریکای  ا،گام شد  به ایران در دی  هایدیپلماتاز   به گروه تدقیقاتمم

آخارین روزهاای شاهنشااه  ایاران  ب  توجه  که او دراو نقش و شهحانو ور . این کتار جگویات جدیدی از زندگ  ندنجات تاج و تخت اشار  داشت

عناوان وردی مهم خواهید بودم نه تنها ب به ،نوان خوداز سایه همسر  شهحانواجرا کرد در اختیار ورار میدهد. در این ص دات شما شاهد شایسته ظهور 

                                                           
بود. وقب کاملش  ونالند گرانددوا و وهستان م پادشا روسیه تگار واپسین( 1918ژوویه  17مر   - 1868مه  18زاد  ) نیکالی دوم یا کاُلی اوکساندروویچ رومانوفین 7

ان رسید و چندی پس به پای روسیه 9171انقالر  بود. ورمانروای  او با روسیه یورمانروا 1917تا  1894نیکو ی دومم امپراتور و ورمانروای میلق سراسر روسیه بود. او از سال 

 .کشته شدندبلشویکها اش به دستاز آن او و خانواد 
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او را خیاری وابا  ست که جمهوری اساالم  اصالً جای تعجب نی زن  مهم در تاریخ ایرانم بلکه به ،نوان مووق ترین زن مستق  دنیا در ورن بیستم.

 و یا بسیاری از ایرانیان هنور او را مادر خیار م  کنند.   توجه ولمداد م  کند

 1357ر ایاران من شروع به نوشتن کتاب  کردم که زندگ  شخص  خانواد  سلینت  ایران و درباار پهلاوی را توصایف و پایاان وارن را د

ارد شدن باه یاک درو  جدیادی از ودر  ال  1357-1356و انقالر انقالر. درا ما از ایران دوران پهلوی  وبار  سازی م  کندم سال سرنوشتد

خاود  ذاردن تجربیاتدر اختیار گ بسیاری دیگر  اضر بهاما تدقیق و کش یات است. اگر چه بسیاری از چهر  های اصل  صدنه را ترا کرد  اندم 

مله مشاور جاخ س ید  از م رویس جمهور پیشین ایران ابو اودسن بن  صدرم مقامات پیشین کپهلوی نو ور شهحا،موم هستند. از جمله این اوراد:  به

اوواین باار  ردند کاه بارایکپادشا  وقید که بسیاری از آنان وحول امنیت مل  آوای بریژنسک  و د  ها مقامات دووت  و  کومت  و همراهان و دوستان 

خاطر  تگو ها را بهدر طول زمان ،وض م  شوند و بسیاری از مصا حه کنندگان تاریخ ات اوات و جگویات گ  در مورد گذشته صدحت کنند. خاطرات

 عه ای را با واوعه ای دیگر ادغام م  کردند. ونم  آوردند و یا وا

اساناد منحاو   مجادد کانم. و یاا بررسا و یا با اسناد منحو اصل  چک کرد  خوشحختانه من وادر بودم تا گگارش های مصا حه کنندگان را با دیگر اوراد

یاسات ز کتابخاناه روحی  خاطراتم نامه هام یادداشت ها و کلیپ روزنامه هاا. صادها صا ده از مادارا تااز  از  اوات مدرماناه درآماد  ا زاصل  ا

رای ر ایاران و شاودارت آمریکاا سا  جمهوری جیم  کارتر این امکان را به من داد تا بینش مندصر به وردی در مورد تماس های پشات پارد  ماا باین

ر ماورد روایات د 2 با برای من برای من روشن شد که من مت میکردوهمانیور که تدقیقات من پیشرامنیت مل  آمریکا در اوج انقالر داشته باشم. 

ور شاهری 17ن در قاالر ایارادم انومریکای  و دیگری روایت ایران . آنیور کاه توساط آمریکاای  هاا درا ما  شاآانقالر روبرو بودمم یک  روایت 

اطمیناان  یران  به منادگان ژاوه تهران آتش گشودند آغاز م  شد. اما بسیاری از مصا حه شزمان  که نیروهای ارتش بر روی مردم در میدان  1357

 وه پذیروته بود.یدان ژاتقریحاً تمام شد  بود و شا  شکست را چهار روز وح  از  ادثه م 1357دادند که کار رژیم پهلوی در اواخر مرداد 

سات میاوعاه بای باودم مان ما  اگر در این مورد  ق با ایرانیان بودم اگر محارز  برای ایران وح  از اینکه انقالر واوعاً شروع شود تماام شاد 

هنگ  رنگا  ول زمان  هماجد یکما  های  که منجر به ناآرام  ها شد انجام م  دادم. برای انجام اینکار من با ز مت بسیار  جامع  در مورد  وادث

سرنوشات  ( کاه1357شاهریور  9تا  1355دی  11ص ده ای را که یک دور  بیست ماهه بسیار مهم  را در بر میگروت درست کردم )از  242

شم  اال نماایای در هبسیاری از مسای  از وحی  گگارش آر و هوام شرایط تراویک و ویست تئاتر و ویلم این جدول زمان  شا  را مشخص م  کرد. 

ساتم شاا م   من ما  توانوای انقالر دوبار  سازی کنم. با این جدول زمانههر چیگی که م  توانست به من کمک کند تا زندگ  روزانه را در  ال و 

ال دنحا ل بدرانا یر سوویوان و دیگر شخصیت ها را به صورت روزانه و  ت  سا،ت به ساا،ت در طاول دو سااور م رویس جمهور کارترم س  شهحانو

نادیاد  گروتاه شاد   و یاا ماورد با  تاوجه  وارار گروتاه و غیر منتظر  ای اوگوهام روندهام نقاط ،یف وراموش شد صورت جدول زمان  من به کنم. 

 توسط پژوهشگران را به همرا  داشت. 

شادن اطال،اات ماا در ماورد نم  باشادم بار،کس. همگماان باا وسایو  1357این کتار به معنای آخرین  رف در مورد شا  و یا انقالر 

 ا  ووصا  شاد  در نظار  اسات مدت بسیاری ین کتار یک روایت تاریخ  را که وادث آن زمانم درا ما از آن نیگ تغییر خواهد کرد. امیدوارم ا

مااا مایلَن کارد. باه واول مارگاارت  تکان شدیدی دهد. بدون شک این کتار بع   هاا را آشا ته و بع ا  هاا را دوشااد خواهاد گروته شد  استم

(Margarete MacMillan)  تاریخ دانم"

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

28 

 

" 

ام یان کتاار انجاااین کتار نیگ توسط کس  نوشته شد  است که آنجا نحود  است. از آن گذشتهم در طول د  ها مداسحه ای که من برای 

ک ط یاکنناد کاه توسا ت  بیشتری ما داد  امم بسیار متعجب شدم که بسیاری از مصا حه شدگان ایران  اظهار کردند که آنها به مراتب ا ساس را 

یا گ ته های  وو اوت کنند  در مورد آنانصا حه میشوند تا یک مدقق ایران م چرا که آنان از آن بیم داشتند که مدققان ایران  تاریخدان نیوزوندی م

ماک باه نناد  ای در ک،ام  تعیاین ک مج آنان را به غلط ت سیر کرد  و یا  ت  جمالت آنان را دستکاری کنند.  داو  برای هدف منم یک دید خار

شاتحا  درا اماساه تااریخ   مهمتارین هنوز من برای بازیاب  خاطراتم دوبار  سازی  وادث و بازدید دوبار  رمگ و راز زیاد انقالر ایران بودم شاید 

 شد  زمان ما.

*** 

 او شنحه بعد از ظهر به واهر  پرواز کرد.

. هنگام جا سپری کردموتوری پلیس به مهمان خانه دووت  برد  شدم جای  که سه روز بعد را در آن ور  از ورودگا  توسط اسکورت شهحانو

ن در ج او از ایاراگ  خود که در  ال بدث و شوخ  بودند پیوستم کسانیکه همیشه از زمان خرورو  کوچک دوستان و طروداران همیششام او به گ

رد ماساکوت کردناد.  نگام  که او در مورد ات او  که در هواپیماا بارایش اوتااد  باود ساخن گ اتتمام  دوستان هدر کنار او بود  اند. 1357سال 

 جوان  که در کنار او نشسته بود ،الوه ی بسیاری داشت تا در مورد ایرانم خاورمیانه و سیاست با او صدحت کند.

 ""یک  پرسید: 

 "": تا خند  خود را کنترل کند پاسخ داد و سع  کرد شهحانو

"" 

"". 

"" 

از  حانوهشادیادن کردناد. شاروع باه خنک زد . و تمام   اضارین بخت را تقلید کرد؛ چشمان بیرون زد  و با دهان  باز شُ ویاوه آن مرد نگون شهحانو 

 بودن در میان دوستان بسیار خوشدال و خندان بود. 

ور  به مسجد اورویع  که در با ی تپاه ای وارار دارد و بار وااهر  مشارف  شهحانوانور سادات در مقحر  اشم  روز بعد پس از ادای ا ترام به

واهرات هنر معماری اسالم  به شمار میارود. ایان مساجد استم روت. اگر منظر  واهر  از این مسجد ن س گیر استم خود مسجد اورواه  یک  از ج

آرشایتکت  باا ساابقه اساتم کاه  شاهحانووقید بسیار صمیم  و زیحا اسات.  شا سر به ولک کشید  است. آرامگا   کلیسای جاموهیحت یک همانند 

ویعه سن  مرمار ایرانا  شاد. ایان سان   به خرید یکتان و آشنایان او مووق نظارت بر طرا   آرامگا  شا  وقید را خود به ،هد  گروت. با کمک دوس
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منتق  شد بدون اینکاه مقاماات ایرانا  متوجاه شاوند. خاواهران باا اراد  شاا  وقیادم  به ایتاویا ورستاد  و بعد از آنجا به واهر با کشت  مرمر اجحاراً اول 

د ناپلئون در مقحر  اش به خاا سپرد  شود. آنان زن بارادر خاود را اشرف و شمس پهلویم اصرار داشتند تا برادرشان با تشری ات کام  با سحک  همانن

خاود در  دورزنا پانج باا به جدی نگروتن خاا سپاری شا  وقید متهم م  کردند. اما او میدانست که همسرش تمای  به سادگ  داشت و ایان بداث را

بدین ترتیب طرا   مقحر  شا  وقیاد آنیاور کاه  ""میان گذاشت و نظر آنان را جویا شد. آنان به او اطمینان دادند که: 

اهان مشهور استم چرا که در کنار مقحر  شا  وقید مقحر  دو پادشا  مصر ورار دارد: دشرواه  به مسجد پاوطرا   کرد  بود انجام شد. مسجد ا شهحانو

 واروق و واوود. 

 او درشاد و  وار  بساته شاهحانوان به آراما  از مقحار  خاارج شادند. درر هاا پشات مراسم ،موم  به پایان رسید و جهان سادات و مصری

 تها چشامان  بسابا  وسکوت ایستاد. بعد از گذشت چند ودظه او بر زانو نشست و بر سن  وحر شا  وقید بوسه زد. سپس در نهایت صمیمیت و همد

 شا  وقید صدحت م  کرد.با . او ایستاد
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د. رکاو در آن زندگ  و کار میدمکاخ  در شمال تهران که  در کاخ نیاوران آغاز م  ش اق خواربه درر ات بامداد با یک ضربه 7و در سا،ت اروز 

-5نان تُستم کر  و ،س م مجمو،ه ای از خدمتکار که او از اتاق خوار باز گشتم و زمان    ""گ ت:  پورشاجاامیر 

پَر گریپ وروت در بشقار م  گذاشتم اما  3-2ه جای آوو بسین  آماد  کرد  بود. گاه  اووات آشپگ  دانه آوو و یک ویوان آر پرتقال در یک 6

ویار ایران   ساسیت داشت. معمو ً شا  آوو را بیشتر دوست میداشت. صحدانه ای معتدلم او معد  ای  ساس داشت و به پیازم توت ورنگ  و خا

  خوردن صحدانه آنها را میاوعه کندم در  او تا هنگام صحح )داخل  و خارج ( را به دوتر کار او آوردمکاتحات و روزنامه های  اوم  نظام  دستیار

 اطال،ات  را دریاوت کرد. ارکه همسرش در خوار بود. وح  از شروع میاوعه اووین اخح

م بر،هاد  داشات 8ساال گذشاته 36 عنوان شاهنشا  یا شاا  شااهان درمد رضا شا  پهلوی رهحری آن را بشاهنشاه  ایرانم کشوری که مد

یک سا،ت پایش  یتاویا بگرگتر بود. ا م بریتانیام ورانسه و9که از ترکیب تمام  کشورهای آومان غرب بود  والت کویری ،ظیم  در جنور غرب  آسیا

ات  کاه آنهاا در اختیاار او ما  استان تماس تل ن  گروته و گاگارش روز آر وهاوا را جماو آوری کارد  باود. اطال،ا 22به تمام  مسئو ن  پورشاجا

باه هماین خااطر آر و هاوای مشاخص میکارد و  را در طاول روزمیلیون ایران   35 خلق و خویچرا که آر و هوای ایران  مگذاشتند بسیار مهم بود

بار پیشان  او چین و چروا و اخم خحر باران او را سر ال و خوشدال م  کرد. نحود باران بر . ایران معمو  خلق و خوی شا  را تدت تاثیر ورار میداد

"گ ت:  پورشاجاجای م  گذاشت. 

ته بااران به شا  گ ت که در طاول شاب گذشا پورشاجایک صحح 

تا شاخه درخت  را پیادا کناد و ویار  هاای بااران را کاه بار آن . آنقدر خوشدال شد که به سوی پنجر  روت ""بارید  است. 

رد و گ ات: کا پورشااجاووت  نتوانست شاخه ی را بحیند که ویر  های باران بر روی آن باشندم با نا امیدی و خم  بر ابارو رو باه  نشسته است بحیند.

او میدانست که دویقاً در هر استان و در هر شهر چناد میلیمتار بااران  

آن بودنادم تاا باه م  دانست مقدار آر هر سد چه مقدار م  باشد. او میدانست به خاطر اینکه تمام  این سد ها به دستور او ساخته شد   مبارید  است

و اغلب در وص  های باران  و یا ریگش برف او ،الوه داشت با هواپیمای جت سراسر ایران را پرواز کند تا از آسمان مقدار آر  روز بیست و یک سد

دور ب  ابر خیر  شد  بودم که همیشه مقداری از تعییالت تابستان خود را در آنجا م  گذراندم به آسمان ایرانم  لهای سد را بحیند. یک روز در شما

گار که م  خواست ات او  بیاوتد. یک  از مهمانان بهت زد  که شاهد خیر  شدن شا  یک نقیه خاص در مادت  طاو ن  باودم نگاران شاد  باود کاه ان

"شاد: جاوار داد   ""محتال شد  باشد. از وردی که در کنارش بود پرسید:  10شاید شا  به بیماری آرتورز

". 

*** 

آریاامهرم ساایه خادایگانم نگهحاان شاهنشاا   ت همایون  مدمد رضا پهلویم شا  شاهانم ورمانروای ایارانم  را،لیددر مقاب  دوربین و جمعیت او 

مادت زیاادی باه  مادشاا عناوان پاو ب 1356تاا دی باود.  و ،ظمات بیسات و پانج وارن سالینت ایراناگمین مذهب شیعهم شکو  و جالل تاج و تخت

دیگاری را  ند و شهروندان دیگر کشاورها ایرانا ورمانروای  ایران را به ،هد  داشت بیوری که بیشتر ایرانیان ورامانروای دیگری را به خاطر نم  آورد

روزوواتم اساتاوینم کنادیم  از جمله چرچی مرا  بسیاری مخاو ان و نم  شناختند. در  وز  سیاست بین اومل  او سیاست مداران معاصرم متددان

پشت سر گذاشته بود و هنوز  کومت م  کرد. سه ازدواج درخشان با سه زن به همان انداز  واب  توجه به توود  و دوگول نیکسونم ماووم ژنرال ورانکو

                                                           
 سال گذشته ذکر شد م به خاطر اینکه نویسند  تاریخ زمامداری شا  را از زمان روز ذکر شد  مداسحه کرد  است. 36در اینجا   8

 ضا شا  کشور آومان هنوز یکپارچه نشد  بود.در اینجا نیگ کشور آومان غرب  را نام برد م چرا که در زمان زمامداری مدمد ر  9

 آرتوروز همان بیماری ورم م اص  م  باشد.  10
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 هاید. یونی رم های ماگین شاد  باه ماداوگیرجه مجالت و روزنامهای دنیا ورار پنج ورزند انجامید  و با،ث شد  بود تا خانواد  سلینت  ایران مورد تو

باه خاود  را کشاورهای دیگارو اخحارهاای شاحکه تلویگیاون  هاا برناماه ص ده اول مجاالت و م ویژگ  های بارز و  موی نقر  ای او اغلب  شاهنشاه

ما  کردناد کاه واحالً او را مالواات  اختصاص داد  بود به طوری که اغلب کسان  که برای اووین بار  به دیدن او در کاخ نیاوران م  آمدناد ا سااس

ب به انسانها دست میدهد ووت  که منظر  ای را برای اووین بار م  بینند و گمان م  کنند کاه آن را واحالً دیاد  اناد. یاک لکرد  اند. ا ساس  که اغ

   ن روته بودم. چنین ا ساس  به من نیگ دست داد زمان  که من برای اووین بار به دیدن ماچو پ  چو و دیوار بگر  چی

نوشته شد  و اوج و سقوط   ماس  ادب  که توسط وردوس  شودم کتاب  شتهاداستان زندگ  شا  ایران شایسته بود تا در کتار شاهنامه نگ 

باودم  ماد زمان  که به تاازگ  از نوجاوان  درآ 1320ث بردن تخت شاه  در سال ل ورنها شر  م  دهد. بعد از به ارسلینت  ایران را در طو سلسله

و اشغال کشاورشم تهدیادات  جهان  ؛ تهاجم زمان جن بودتهدیدات خیرناک  را از سر گذراند که کمتر مردی وادر به انجام آن  مدمد رضا پهلوی

 وطهمشار جنحشبه جان اوم توطئه های کودتام توطئه های دودمان م شورش های مذهح م بدران  ی متعددکمونیست هام سقوط هواپیمام سوء وصد ها

. در دور  ای که دیگر شاهان و ملکه ها مجحور به ترا ودرت م  شدند و یا ودرتشان باه بریادن یاک روباان و دادن یاک ید در مدت  کوتا و  ت  تحع

 باه توانست اصاوت سلینت را در ورن بیستم   ظ کند و تصمیم گروت تا هم  کومات کناد و هام سالینت. وقاطدست مددود م  شدم شا  ایران 

تحادی   وبلند پروازانه برای روورم های اجتماا،  و اوتصاادی یر   او اودام به یک انقالر س ید کردم ب 1342ودرت رضایت ندادم در سال  داشتن

مراتاوم جنگا  هاا و رودخاناه  مبه کشوری صنعت م مدرن و ودرتمند. کشاورزان از اسارت صا حان زمین آزاد شادند 11ایران از یک کشور نیمه وئودال

به زنان  قوق شهروندیم وانون  و سیاس  شان داد  شد. زمان  کاه شاا  تاجگاذاری دیرهنگاام خاود را چهاار ساال بعاد  و دریاچه ها مل  شدندها و 

دنادم و ورانسه پیش  گروته بود. منتقدان  که زمان  شا  ایران را به ،ناوان جاوان  ،یااش میدی حه رشد اوتصادی ایران از آمریکام بریتانیاتانجام دادم ر

" ا  تیگهوش  و دستاورد های او را تدسین م  کردند. روزنامه د یل  م ی  انگلستان: 

" . 

است اد  کرد و  امکیات منیقاه خلایج واارس باه ایاران  داز تنش های جن  سر 50و آغاز دهه  40شا  به این اکت ا نکرد. در اواخر دهه  

انتقال ثروت ویمت ن ت یک شحه دو برابر و بگرگترین  مرا اجرا کرد1352رد و برنامه شوا ن ت  دی م بعد بهترین نقشه ی خود را طر  کتعلق گروت

این منحو درآماد جدیاد را  مدر تاریخ دنیا انجام شد. با میلیارد های بدست آمد  رهحر دومین کشور صادر کنند  ن ت در دنیابین کشورهای مستق  

و نیروی نظام  ایران کرد. در ولب برنامه های اصال ات  او تعهد راسخ در تدصیالت ایرانیان بود. ما  خرج صنایوم تدصیالتم بهداشتم روا م هنر

و تعاداد دانشاجویان در مراکاگ  200باه  47مراکاگ آماوزش پیشاروته از م تعاداد 22باه  7تعداد دانشگاهای ایران از  1356 -1346بین ساوهای 

آموزی ایران در دنیا یک  از نوآورانه ترین و مووق ترین برنامه ها بودم به طوری  . برنامه های سوادن ر رسید 000م100به  742م36آموزش ،او  از 

. شا  اودام به سااختن ارتاش کاردم نیروگاا  هاای رسید %50به با ی  %13از  تعداد ایرانیان  که وادر به خواندن و نوشتن بودند 1356که تا سال 

که ودرت های خاارج  در ایاران و منیقاه  کمرانا  ما  کردناد گذشاته اسات. او اد،اا کارد:   زمان روزهایداد وا،الم کرد که س ارش هسته ای 

"

روزنامه تایمگ به او وقب امپراطاور ن ات را داد و ا،االم کارد کاه شاا  کشاور خاود را در  1353 در سال ."

ای را  آستانه ،ظمت  ورار داد  استم همپای ،ظمت  که کورش کحیر برای ایران باستان به دست آورد  بود. شرکتهای آمریکای م اروپای  و ژاپن  بار

                                                           
 ملوا اویوای    11
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یاک سارمایه گاذار حقت م  گروتند و با شرکت های ایران  وارد سرمایه گذاری های مشترا م  شادند. دواتر مرکگی در ایران از یک دیگر س زیاندا

"آمریکای  م  گ ت: 

". 

"تریحیاون(  )به گ ته روزنامه شایکاگوتعداد کم  شک داشتند که  پرد  پیشروت ایران خیر  کنند  بود و شتپ اروام 

برابر شد  باود.  14تووید ناخاوص مل   1342برابر و از سال  423 درآمد مل  1320از سال  "

منیتا  بودناد. او و نیروهای بهای این مووقیت را نیگ پرداخت کرد. نهادهای سیاس  و وو  و اییه تابو درخواست های شا م وزیران ااما جامعه ایران 

 روزناماه هاام .""د: کرودرت شا  تقریحاً میلق بودم یک ناظر گگارش 

"پوشش دووت به طور خجاوت آوری ورمان باردار هساتند و سانساور ما  شاوند. نیروهاای امنیتا  دووات  تدترادیو و تلویگیون 

ر خاارج درجیح م  دهناد . د  ها هگار ایران  تاستوف متهم کشتار هگاران مخا میکند و به شکنجه زندان  ومنتقدین را و  است "

ران در دست ای تاز  ی ایاز ایران زندگ  کنند تا در داخ  ایران سرکور شوند. اصال ات اوتصادی شا  نیگ مورد نقد ورار م  گروت. بیشتر ثروت ه

"و یک هگار دهات ایران هنوز واود ثروت را در اختیار داشتند. بیشتر شصت  %40جمعیت  %10: ورار داشتگرو  کوچک  

رم پاروتئین امارار گا 5تاا  4. یک پگشک اد،ا م  کرد که خانواد  های  که در اطراف شهر کرج زندگ  ما  کنناد  وقاط باا "

درن مای ساع  او در شن کران ایران  به شا  بارا. رو""معاش م  کنند. او م  گ ت: 

ورد انقالر س ید شاا  جمله مشترا بیشتر دانشجویان دانشگا  در م ""کردن ملت  وقیر و نیمه با سواد نیشخند م  زدند. 

ط آنچنان ردند که شرایه مخاو انش اورار م  کشا  هیچ ا،تحاری برای مووقیت هایش کسب نکردم هر چند کبود و آن را یک  قه بگر  م  دانستند. 

 .""که م  توانست بد باشد بد نحود. 

. در  ااو  کاه   باودایاران را  خاود را باا صاالبت در صادنه باین اومللا  بااز کارد 1356،لیرغم این اختالواتم در آخرین ه ته های  

شاکالت منیاان گروتاار با بیکاریم تورمم آبرو ریگیهای سیاس  و مشکالت کارگری دست باه گریحاان بودنادم بیشاتر ایراآمریکای  ها و اروپای  ها 

ر مصار و وایس جمهاوساوگ  خود را جشن گروت و خحر تووید بیشتر ن ت او را خوشدال کرد. او میگباان رسام  ر 58 در آنگمان شا ظاهری بودند. 

ون ایاران ای  جاورج تااوجام آریامهر در باشگا  ورزش  سلینت  شرکت کرد. او خوشدال بود که دانشگا  معتحر آمریکسوماو  بود و در وینال تنیس 

ن یاک ای سااختبرن وراردادی م با دووت آوماادهای اوتصادی با ورانسه بستهدووت ایران وراردرا به ،نوان پنجمین ملت مقتدر دنیا معرو  کرد  است. 

یلیاون خاط م 5د و آمریکاا آهن ایاران را باا  بحار اتبه ایران صادر کندم شوروی تووید گوس ندورار بود گوشت م نیوزوند نیروگا  اتم  ام اء کرد 

ذشته بود و مسئو ن ا،الم ل گمیلیارد ریا 9م5 جم معامالت در بازار بورس ایران برای اووین بار از مرز  1356. در دی را  بیاندازدتل ن ایران را 

ن زنادگ  آخاارج  کاه در  000م100رسید  است. شهرت ایران با وجود  اش ن ر در سال گذشته 000م380کردند که تعداد توریست به رکورد 

  رسید   د با ی به ودمبشد  که از رویای شا  برای تحدی  کشورش به ژپان آسیای غرب  اوهام گروته  مبه ،نوان بهشت  برای کسب و کارم  کردند 

باگر   1357ال ساآمریکای  ساکن ایران در  000م52بود. بسیاری وری ته دورنمای زندگ  را ت با مستخدمم استخر و زمین تنیس شد  بودند. 

 000م16نساویم ورا 8000بریتانیاای م  8000  خارج از کشورشان بودند. دیگر جواماو مهااجر در ایاران شاام  بودناد از یآمریکا یتترین جمع

"یک تاجر ایران  م  گ ت: ایتاویای  و د  ها هگار ویلیپین  و کر  ای به ،نوان کارگران مهاجر.  000م20آومان غرب م 

" 
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 000م413دانستند. این کشور پادشاه  توساط یند  م  آبرای ند آنجا را کشوری میمئن و امن خارجیان  که در ایران زندگ  م  کرد 

یاروی ا  ساه شااخه نشا غارورآغاز م  کردند دواع ما  شاد. اوتخاار و  ""نیروی محارز زن و مرد  روه ای که هر روزشان را با وسم 

ز جملاه نیروهاای اچهاار تیاپ جداگاناهم . تقسیم میشد وشکر پیاد  نظام و نیروی زره ارتش به  زمین  هگار نیروی 000م250ایران بود.  مسلح

"ویژ  و یگان هوابردم 

نیروهای  کمکو  ردمیک ن  ،م سرباز تشکی  م  شد و به ،نوان نیروی زمی 000م10 شاهنشاه  که از گارد مبوداوتخار گارد جاویدان  "

"نیروی هوای  ایران  .کشور بودزمین  منظم در داخ  و یا خارج 

. دپارواز کنایاران هاوای  ا خاارج از  اریم در صدها کیلاومترمیتوانست به  تسلط داشت و آسمان جنور غرب  آسیا بر . نیروی هوای  ایران"

 نظمارتاش ما  داد. ماو در سوا   شارق آسایا جاو ن  م  روتنیروی دریای  ایران بر امواج خلیج پارس  کمران  م  کردم تا ا،ماق اویانوس هند 

 هنگام هشدار زود راین ری که از مرزها و  ومه کشور پاسداری م  کردم ب 000م75ژاندارمری م  شد.  توسط دو نیروی شحه نظام   مایتایران 

ای سحکم خمپاار  پست ژاندارمری مجهگ به سال  ه 2240هن  و  45 شام  و براندازی داخل  آموزش دید  شد  بود و تجاوز نیروهای خارج  از

سیح ملا   ی  درن ری داشت که به صورت گروهان و گردان ها 000م80پرسن  . نیروی مقاومت مل  شت زن  بودگاندازم هلیکوپتر و وایق های 

 ن ر بود. 000م40سازمانده  شد  بود و مجهگ به اسلده و ت ن  های سحک بودند. تعداد پلیس های ایران 

با خص ژنرال چاروگ دو  را سر مشق خود ورار داد  بودم شا  ایران رهحران ورن های پیش ممل  گرای  پر  رارت و رهحری مقتدارنه خوددر  

". یک آمریکای  مسئول ارزیاب  اطال،ات  در مورد شا  گ ت: بود اواوگوی  رن بیستمم ووی مل  گرای وگ  ورانسهم مرد 

 

" 

*** 

س باا کماک صورت خود را اصال  کند و مسواا بگند. برای ،اوض کاردن وحاا بعد از صرف صحدانه شا  به اطاق خوار خود بازگشت تا

ه به اتااق کاد م  آورند یدرباریان زمان  را به  پیشخدمتشم کراوات  را انتخار کرد و کتار وران جیح  را در جیب جلوی سینه کُت خود ورار داد.

اوضااع  الً در جریاان. آماد  برای کاار روز و کاام""کار خود روت و دست  به کُت خود زد و گ ت: 

 تااق خاود خاارجو رویس امنیت کااخم از ا خودداخل  و خارج  ورار گروتهم در سا،ت نه صححم همرا  سرهن  کیومرث جهانحان م مداوظ شخص  

یین آمد  و پا از پاکان اشت. آنها از مدوطه ای گذشته وها نم  گذسرهن  در پشت شا  او را همراه  م  کرد و در طول روز ودظه ای او را تن شد.

ر ساال آخار دبیرساتان ه د  سال داشات و د 1356با ووار به نگهحانان ادای ا ترام کرد  و بر روی زمین کاخ ودم گذاشت. وویعهد رضا که در دی 

"م  آورد:  خاطربه برودم  (Fort Reese)رت ریس پایگا  نیروی هوای  ووبه برای آموزش خلحان  وح  از آنکه  و تدصی  میکرد

"  
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 ای سنگ پله ه بهبودم  ه درختان آن را پوشاند نیاوران بودم در طول مسیری که سایمدوطه کاخ در  شدوتر او نه چندان دور از مد  اوامت

مد  کاار مرمات  وان.  ا  بعنبود مد  اوامت سلسله پیشین واجارکه دم کاخ جهان نما شم  ختم و از میان باغ  کوچک به کاخ  دیگر   میرسید

د. جلاوی درر آن جلو  ی خاصا  ما  بخشایو پنجر  های شیشه ای رنگارن  و درخشان به   ورش های ن یس ایران م کاش  کاری های زیحاشد م 

ر آن وجاود دند اتاق باگر  چ. از پلکان با  روت و از راهروی  که م امیر اصالن اوشارم روبرو شدادار  ک  تشری ات درباررویس ورودی با استقحال 

ق   آییناه س با   طو ن اتاق بگرگ  با و ای گذشت و وارد اتاق کار خود شد. مداشت که یک  برای بسته بندی هدایا و دیگری اتاق دندانپگشک بود

سال بدون  ه  رارت و وص همانند جعحه جواهری که نور اوماس از آن م  تابد. او بدون توجه به درجزیحا کاری شد  و دیوارهای منحت کاری شد  ای 

داشت تا جاای  کاه میانه ای ن نبا وسای  تهویه میحوع مدر است اد  از ایر کاندیشن در اتاق خود کار م  کرد. او به سرما و باد  ساس بودم با ایندال

ایان  نقادر از مخاارجاو هما –و اجاز  نصب وسای  خنک کنند  در خانه های مساکون  خاود نما  داد  مووو رانندگ  پنجر  ماشین را پایین م  آورد

ای نیااوران تاا ما  شاد کاه هاو دامنه کو  با  م  آمدم با،اث یها م با گرمای  که از دشتما  وسای  ب  زار بود که از خود آنها. اما در اوای  خرداد

د آبااد کااخ بااد بودند.ساعآ،گیمت به منیقه با تر دامنه کو  اوحرز یعن  کاخ سعادت  دی نارا ت کنند  شود که تمام  اه  کاخ نیاوران مجحور به 

نگام  کاه هد. در پاییگ ش  سکونت تابستان  خانواد  پهلوی است اد  م  باشکو  دیگری با ساختمان  س ید در منیقه ای جنگل  بود که به ،نوان مد

ران خاارج  ساه مهمانخاناه هوا رو به سردی م  گذاشت خانواد  پهلوی و خدمتکاران دوبار  به نیاوران باز میگشتند و کاخ سعد آباد به طور مووت ب

 دیگر کشورها تحدی  م  شد.

 ااق ما  و به ندرت ات آماد  بودند. شا  بیور جدی با دوت بود ق کار خود در سر میگ کارهای خودبه اتا شا پیش از ورود کارمندان کاخ 

به او ووات انکه گاه  از اوتاد که او دیر بر سر ورار مالوات هایش  اضر شود. بخش ،مد  ای از هر روز کاری او بر سر میگ کارش م  گذشتم با ای

ج از کشاور ه سا رهای خااربو یا  اوتتا  کارخانهم سدم مدرسهم بیمارستانم نیروگا  برق و پا یشگا  ن ت س رهای منیقه ای برای بازرس  و یا برای

ردم کاا مادیریت ما  ربعد از مشاورت با اوشار که برنامه هاای روزاناه او کشورهای چهار گوشه جهان م  روت.  های برای دیدار رسم  به پایتخت

دار  دربار ا  پیش وظی ه س هویدا مالوات کرد. هویدا نخست وزیر پیشین طو ن  مدت ایران بود که چهار مابا وزیر دربار شاهنشاه  امیر ،حا شا 

: "توضیح داد خدمتکاران به شا یک  از و خاندان سلینت  را به ،هد  گروته بود. 

": او توضیح داد شا  برای دور زدن سلسله مراتب درن  نکرد. ".

نیاروی  یش ورماندهانپاو دوست داشت تا سرزد  به بازرس  برود. یکسال  ".

رماناد  پایگاا  باه یااد ما  معااون و برای بازرس  شا  آماد  کنند.تا خود را دویقه ووت دارند  8هوای  پایگاه  در نگدیک  اص هان وهمیدند که وقط 

"آورد: 

."   

تصوری از یک نظارت میلاق را در اظهاار ،ماوم  نشاان  بودم شا  جلسم م کابینه  وهر چند که سیستم دووت  ایران دارای نخست وزیر

"م  داد و روشن ساخته بود که در  وز  تصمیمات تمام را  ها به نیاوران ختم م  شود. او با اوتخار م  گ ت: 

ای نظام م شرایط و ضوابط ورارداد مذاکرات با شارکت هاای ن تا  و وراردادهاز جمله هام  وراردادتصویحاتم اغلب مذاکرات  ".

عنوان پسر یک سردارسپه که در یاک برای پا یشگا  های ن ت ایران بر ،هد  او بود. ب اوگایش  قوق های کارگران ن ت  و زمان تعمیرات اساس  ت  

بودم مراوب ارتش زمین م دریای  و هوای  خود بود.  معموو  ات اق یک همسلدان کودتا ودرات را به دست گروته و در نقیه ای در دنیا که شورشهای

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

36 

 

باا تر از درجاه سارهن  دوم بادون  نشسات. هایچ یاک از اواراد نظاام   هم بدون اطالع او از زمین بر نخواسته و یا نما   ت  یک هواپیمای نظام 

ایران م  آمدند برنامه های س ر آنان برای بازرسا  بارای شاا  ورساتاد  ما  هنگام  که روزنامه نگاران خارج  به ع درجه نم  یاوت. ارتقاتصویب او 

"به یاد م  آورند:  ن روته بودبه ایرا 1356شد. یک تیم روزنامه نگاران که در آذر 

."  

"شا  برای رسیدن به نتیجه ب  صحر بود و از شنیدن بهانه متن ر بود. یک  از مشاوران او ما  گ ات:      

 بسیار وارد باا میاوعاه ای "

از  بود و هر گا  نیاز بود سریو به میاوعه م  پرداخت. شا  از بدث سیاس  با وزیران خود وذت م  بردم اما خیوط محا ث را مشخص م  کرد. یکا 

"ا، ای کابینه م  گ ت: 

":  اتما  گ که با شاا  مالواات کارد  باود او به اطال،ات و دانش خود اوتخار م  کرد. رویس یک کارخانه اوکترونیک  در شیراز ".

 Armin)رماین م ی ار آ "

Meyer)  س یر رویس جمهور ویند ن جانسون (Lyndon Johnson)  تگ  1339در اواخر  :"

ورساتاد  بریتانیاا در زماان  (DenisWright)ا به خوب  میدانستند که وریب کاری با شا  کار ،اوالنه ای نیست. دنیس رایات س ر ".

 . ""م  آورد:  به یاد (Harold Wilson)نخست وزیری هاروود ویلسون 

صحح ها به دادن دستوراتم پذیرش رجال سیاس م ام اء ا کام بارای واانون گاذاری و خوانادن گگارشاات اطال،اات  کاه از شهرساتانها  

داشات.  زیار نظار که در خارج از ایران در  ال جریان بود را و  وادث  ایرانم امنیت داخل  "ترسناا"رسید  بود م  گذشت. ساواا پلیس مخ   

مت اهلل نصیری را برای مرور اطال،ات مهم به دست آمد  م  پذیروت و یک روز هر ه ته بارای عن تیمسار ارتشحد یس ساواا رو شا یک بار در ه ته 

شد  بود. اگر وزیر اماور خارجاه در سا ر باودم او و شاا  از طریاق مصا حه های جداگانه با روسای سه نیروی زمین م دریای  و هوای  اختصاص داد  

ماورد اطمیناان باه آنهاا میرساید در ارتحااط بودناد. ایان سیساتم ماورد  ینوشته های  که در یک کیف و   شد  نگهداری م  شد و از طریق دستیار

ووا  یاک باار در ووَادی وُساتُک  در اختیاار داشاتند.باود  آنکاردن  که وادر به باازدو کلید این کیف را  او اطمینان بود زیرا وقط شا  و وزیر خارجه

12)Vladivostok( دست او کحاود شاد  باود. باا ایان  به تهران رسید ورستاد  ان  کهمدستحند این کیف بر دست ورستاد  تا  دی س ت شد  بود که ز

توساط  اوادث وااولگیر نخواهاد شاد. او نظار یکا  از  و  م  باشاد نوع سیستم های امنیت  شا  میمئن بود که اوتدار  زم برای امور کشور را دارا

"درباریان را محن  بر آنکه جلسات منظم  را با اوشاار مختلاف جامعاه داشاته باشاد رد کارد. 

که نیازی به آن نیسات کاه   بود تا او ا ساس کند ظهور تکنوووژی جدید با،ث شد ".

"  وراً در ملو ،ام دید  شود: 

                                                           
 نوا در واوو روسیهم پریمورسک م سرزمین اداری مرکگ و شهرستان یک( شرق از ) اکم کلمه واوع  معنای به  )stokɐvɪdʲəvl ؛Владивосток(: روس  به) وستک و دی  12

 .شماو  است کر  و چین با روسیه مرزهای از دور چندان نه طالی م خلیج شاخ
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رویس دوتر ویاژ م نصاراهلل معینیاانم  بر سر میگ خود در  او  که با کمک ".

در  ال انجام کارهای دوتری بودم دستور داد که چگونه جوار درخواست های شخص  ماردم داد  شاود. اینکاار از طریاق شا اه  انجاام ما  شاد و 

 ی مکتور کردن چنین کارهای  نحود.دیکتاوون برا\نیازی به منش  و یا دستگا  ضحط صدا

ر پاایین دو  ختاان چناار. در پشت سایه های دربوددر کنار در  ای در کوهپایه های کو  اوحرز  ورارگروته  خ خودمدوطه نیاوران با دو کا

آواودگ   واز دود زرد  دانمه کو  شهر تهران ورار داشتم ستون پادشاه م شهری که در بیشتر روزها چهار میلیون و نیم شهروند آن در زیار پوششا 

"آن را به  1350برای تهران در سر داشتم طر   که یک  از بازدیدکنندگان شهر در اوای   طر  بگرگ  شا پنهان بودند. 

ر باه ولاک ساوه پرساپوویسم شاا  بناای شاهیاد سا 2500شش سال وح م در پایان جشن  کرد.تشحیه  "

ه باه طارف کاپیکر شهیاد  تیوپ م یونانم دانمارام نروژ و نپال اوتتا  کرد  بود. چهار ستون مشحک غولور پادشا  ا کشید  را در غرر تهران در  

تجسام آرزوی  کاه و با طرا   مدرن وسامت باا ی شاهیاد امپراطوری ساسانیان بودرو  تیس ون باستان پایتخت  تجسم مآسمان کشید  م  شدند

در  نناد آنهاا وقاط کاه هما  اوری هاای هناری مادرن و زیحاام سااون هاای کنسارت و گاهاا موز  .ودندب شد  ادغام پهلوی برای ایران بودم مدرن دووت

ن  شاروع متروی زیرزمی در پارا بگر  شهر که نام همسر اوم ور م بر آن نهاد  شد  بود در  ال ا داث بودند. ساخت یاوت م  شدنیویورا و وندن 

و  کیلاومتر 20 ولطاباه  قاه ای ساحگیشاام  منی جنور شهر تهران آغاز شد  بود و طر  سحگ که و طرا   یک ورودگا  بین اوملل  در چند کیلومتر

صاویب رساید  باود. تبه   هوام   ظ زمین های کشاورزی و مداوظت تهران در برابر طووان شن بودم بهتر کردن وضعیت برای بود ومتر  800پهنای 

 ساوه اش به ارث بگذارد. 17به وارث  بود را کشور ودرتمند جهان مشتاق بود که پایتخت  که در شان و درخور پنجمین شا 

  شد باه مدا  اوامات مکه معمو ً چند دویقه ای دیرتر  اضر  شهحانو ور بعد از ظهر با  13:30ای صرف نهار که معمو ً در سا،ت او بر

شد  مرغ  ه اوکتلت سرخغذای مورد ،الوت آنان در روز بود. خانوادگ  بازگشت. زمان نهار که نیم سا،ت بیشتر به طول نم  انجامید اووین مالوا

شاهحانو وار    دادم اماا بود که شا  هیچووت آن را از دست نم 14:00بود که معمو ً تمام آن را صرف م  کرد. بعد از نهار ووت اخحار مهم سا،ت 

وات. ساپس باا قاه باا  ما  ربرای تعویض وحاس و چرت  کوتا  باه طح  شامعمو ً برای رسیدگ  به امور دیگر از آن صرف نظر م  کرد. با پایان اخحار 

 و دوبار  شروع به کار م  کرد. باز میگشتبه دوتر کار خود  بر میخواستم وحاس خود را ،وض کرد  و نیروی  تاز 

*** 

یادا ما  کارد. په ووتا  بارای ورزش باودم باا اینداال شاا  همیشا رسام  بعد از ظهر ها شاام  دور دیگاری از کارهاای اداریم مالواات و تعاامالت

ا بادون کاوپتر باه دریاسوارکاری ماهرم اسک  باز و تنیس بازی واب  بود و به شنام اسک  روی آرم واویحاال و ورزشاهای ساخت مانناد پریادن از هلی

به کارهای  ته بود و یابه شهر رو داشتن جلیقه نجات نیگ ،الوه داشت. چند بعد از ظهر در ه ته  دود سا،ت سه بعد از ظهر اگر همسرش برای کاری

ر یاک ،مار در دیاد وشاا نگدیک کاخ م  روت. این سرگرم  کاه همرا  معشووه ای جوان به خانه ای امنبرای یک یا دو سا،ت خود مشغول بودم شا  

 ویات شخصا  اوشخصیت و ه ،موم بودن و چهار دهه بر روی تخت سلینت نشستن را کاهش م  دادم صروا نشانگر ت اد بین تصویر ،موم از او و

 بود. 

" ؛تصویری رزم در نگد مردمش او 

 ساینتیا ه لماگ ".

(Cynthia Helms)  :که همسرش ریچارد س یر آمریکا در ایران بود مواوق است که"
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ک ش های  که م  پوشید و مقدار کم  به وامات یاک  ".

،المت ظاهری ،دم ا،تماد به ن س او به شمار م  روت. روتار رسم  او  ت  برای دیگار خاانواد  هاای  م تنهاسانتیمتری او اضاوه م  کرد 77متر و 

 ایاران شاا او باا  سااوگ  ملکاه جوویاناا و پارنس برناارد هلنادم 25ازدواج  جشان سلینت  از جمله ملکه اویگابت دوم نیگ بیش از  د بود. در جریان

یاوته استم چرا که او وقط ،الوه داشت در  ""و  ""ارت خارجه اطالع داد که او شا  را مالوات کرد. بعد از جشن او به وز

بود و هیچ بهحاودی در شخصایت او نیاوتاه باود؛ و باار دیگار او  (Windsor)مورد خرید صدحت کند. یک دهه بعد او میگبان شا  در وصر ویندسور 

 "."ابراز کرد که او 

 .یندخوی او بیا وچنان در  ا ت چهر  خود مد وظ بود که درباریان همیشه در  ال خواندن  رکات صورت او بودند تا تغییری در خلق 

باه و یاا  گار م ایرر باودم انگشت هایش را به طرف پیشان  خود م  برد و با موهایش بازی م  کارد. ااگر شا  اوسرد  بودم مت کر و یا دوواپس بود

ر درباار دس یر وحناان  طوری تدریک شد  بود و یا هیجان زد  بودم از روی صندو  خود بر م  خواست و در اتاق کار خود ودم م  زد. خلی  اوخلی 

"پهلوی به یاد م  آورد: 

"به خاطر م  آورد:  شا ثریا اس ندیاریم همسر دوم  "

نان را باا تنها بودم آ هنگام  که با ا، ای خانواد  خود  ت  به خاطر م  آورد ".

"از همسارش در شاگ ت باود. ور  نیگ شهحانو  خیار م  کرد.که برای آشنایان دور و غریحه ها است اد  م  شودم  ""ه کلم

یکا  از  "

 کااری پار  ر باا ماشاین. سادر  ال رانندگ  بود مان  که او ،صحان  شد هنگام  بود که همرا  ور  در سا   دریای خگر از نوشهر به رامسربندرت ز

و مسار او از اکاه ه در  ااو  دال گااز را باه کاف ماشاین ما  وشاردو هنگام رانندگ  پ زیادی به سر،ت داشت خیر بود چرا که ا،ال  رت ،الوه

ما  روات  ،ت ماشین با هنگام  که سر شهحانو ور  ""ت او  نیاوتاد  سر،ت را کم کند. تا ا خواهش م  کرد

یشاه ماشاین ش پرناد  ای باا کرد تا با او سخن بگوید و او را آرام کندم شهحانو ور روی خود را به طرف  شا زبان م  آورد. و درست هنگام  که  ربه

": اد م  آوردبا خند  به یشهحانو ور  د که با،ث شد او ماشین را یکحار  متووف کند و تقریحا کنترل ماشین را از دست داد. اصابت کر

" 

  باه نماایش گذاشاته شاد. نیاروی هاواینیاگ   1355یک آزمایش برد موشک  در سال  و در کنترل ا،صار در  ادثهظرویت واب  توجه ا

بارای  باا  آمریکاای  رتحاه و ایرانا  ارتشاحدهای و ها خریداری کرد  و شا  و تعدادی از دیپلمات (Maverick)تعدادی موشک مَو ریک شاهنشاه  

"تماشای تست این موشک ها به صدرا روته بودند. ارتشحد مدمد  سین مهرمند به یاد م  آورد: 

با صورت  ثابت در  با پاهای  چسحید  به زمیناو با وامت  ایستاد  از جای خود تکان نخورد  ".

موشک از با ی سر او گذشت و با واصله از او مانند توپ آتشین من جر شد و امواج شاوا آن جایگاا  را تقریحاا از باین بارد. در  ااو  کاه  او  که 

"ارتشحد های شوا زد  خود را جمو و جور م  کردند ارتشحد مهرمند به طرف شا  دوید و به او گ ت: 

جمو شوا خورد  بار  ""شا  با  اوت  متعجب از این درخواست گ ت:  "

با مهرمند شرط بست که موشک سوم به مادت  شا ی صندو  های خود نشستند و تست موشک  ادامه یاوت. موشک دوم بر روی هدف من جر شد. رو
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ود خواهد رسید و آن را نابود خواهد کرد. بعد از تست موشک سوم هنگام  که ثابت شد  ق با او باود  اسات بارای ودظاه ثانیه به هدف خ 45زمان 

 . ""ای جایگا  خود را وراموش کرد و 

ت در یچوواقریحاا ها هنگام خیرم بلکه خوی جواناناه ای را کاه تآنروز در مد  آزمایش موشک  شا  نه تنها تقدیرگرای  و شجا،ت خود ر

 .گذاشت مایشملو ،ام نشان نم  دادم به ن

*** 

ه  ورت وابا  تاوجواروتن و باه صا ماز شخصیت پشت پرد  شا  خحر داشتند. او مردی شاگ ت آورتنها ا، ای خانواد م دوستان صمیم  و درباریان 

دی تعجاب آور ت اوت شخصیت ،موم  و شخصیت خصوص  او باه طاور زیاا ن بار او را مالوات م  کردندخجاوت  بود. برای کسان  که برای اووی

 "بود. یک  از س یران کشور غرب  م  گ ت: 

"ر  شا  م  گوید: امهناز اوخم م اووین وزیر امور زنانم در ب "

." 

و حیننادم در ابیگاران آنیاور کاه هسات  تاو را کم روی  توسط اووین اندرز پدرش در مورد رهحری که م  گ ت: هیچووت اجاز  ند  تاا د

": کردتصدیق تقویت شد. وویعهد رضا پهلوی 

."                     

میناان ر کاما  اططاو بعنوان یک شاهگاد  جوانم به شا  آموخته شد  بود تا  ت  در روابط شخص  خود مقداری ا تیاط کند و هرگگ به هیچ کاس باه

"نکند. او یکحار ا،تراف کرد: 

ماوم  نظاار ،کرد تاا در ا او را تشویق م  شهحانو ور اووات  که  ".

اوران وامیا  در نیا بیشتر وحخند بگندم شا  به او یادآوری م  کرد که نمایش ا ساسات نشانگر ضعف است. روزهای جمعهم هنگاام  کاه آشانایان و

ان گارند تاا دینکشخص یک ورد مصرف او بسیار مراوب بود تا مدت زیادی را  برای صرف نهارم دیدن ویلم و یا بازی با ورق دور هم جمو م  شدندم

 تصور کنند که او به آن ورد ،الوه خاص  دارد.

در مراسام غیار رسام  اجتماا،  انجام میدادم به سخت  به چشم دیگران نگا  م  کرد و به طور واب  مشاهد  ای   او صدحت های کوتاه 

در آباان ی متکحار و یاا از آن بادتر اسات. این ویژگ  ها و ،ادات با،ث شد  بود تا بسیاری از اوراد تصور کنند کاه او واردا ساس را ت  نم  کرد. 

 Sara)جاازم ساارا واگاان  مشاهور نوازنادگان نگتون دی سا  روتناد و بعاد از صارف شاام در کااخ سا ید توساطشهحانو ور  به واشو  شا  1356

Vaughan)   و دیگی گیل سپ(Dizzy Gilespie) همسرش از جای خود  شدند. بعد از اجرای کنسرت جیم  کارتر و در ساون شرو  کاخ سرگرم
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ور  نیگ همین کار را کرد اما همه  اضرین متوجاه شادند کاه شاا  بار روی  شهحانوبرخواسته و به طرف نوازندگان روته تا شخصا از آنان تشکر کنند. 

گاوش شاا   رداین واوعه بود  نگرانایستادن در مقاب  گرو  زیادی که به او خیر  شد  بودند نحود. همسر او که  مای  بهاو  –صندو  خود نشسته است 

مجحاور شاد تاا دسات او را بگیارد و او را باه سامت شهحانو وار  م بیوری که نوز بر روی صندو  خود باو  ماندنجوا کرد که به آنها بپیوندد. اما او ه

ر اینکه مایا  نحاود تاا باا موزیساین هاای صدنه راهنمای  کند. اما صدمه وارد شد  بود و روز بعد شایعه آنکه شا  از جای خود بر نخواسته بود به خاط

که او پایش در هنگام اساک  در کاو   را زمان  رمان رماویانم به خاطر م  آورد. طرا  ایران  برجسته وحاسم پروین وپخش شد سیاهپوست دست بدهد

ی ورد  ادثه شانید  باود باا او اباراز همادرددر م شا  در آن نگدیک  مشغول اسک  کردن بود و هنگام  که با ین واوعه های آوپ شکسته بود. همگمان

"که از دربار شاهنشاه  داشت یک  دو بار با شخص شا  روصید  بود. او م  گ ت:  کرد  بود. در دیدارهای نادری

." 

او  شخص  و اخحار بد نیاگ اضااوه شاد  باود. آخارین چیاگی کاه های م تقاب درگیری از جلوگیری به مقداری انکار و تمای  مبه کم روی  

"آورد:  باه خااطر ما  شهحانو وار به کس  اهانت و یا ا ساسات کسان  را که در اطراوش هستند جریده دار کند. این بود که میخواست 

ه باکاودک  محاتال  مچنین مدصول دور  طو ن  نقاهت او در زمان کودک  باود. در زماانه شا طحیعت  ساس و کنار  جوی  ".

ساس داشتم برد. کحدی   شد  و تا پای مر  روته بودم سیا  سروه و ما ریا گروته بود و در طول زندگ  از نارا ت  گوارش  رنج م   سحهبیماری 

،الوه او به اسات اد   .ورار میداد و  مالت مکرر آن و نگا  ر معرض ، ونت های ویروس بدن او را د ایمن ضعیف  طدال او بگر  شد  بود و سیستم

ا ردم در ذهان هامااز ،ینک آوتاب  برای پوشش چشمهایش که به نور شدید  ساسیت داشتندم وقط باه تصاوری کاه از او باه ،ناوان مساتحدی دور از 

داشاتن  و نگاا  نهاای هاا باه ت   انگواطلح  داشتم وشار داوم تصمیم گیریای  و غریگ  که به تنهای  تمبرای شخص متصور شد  بود کمک کرد  بود.

د کارد  برا او ایجاا  مشکلبیخواب  چنان رار در او شد  بود. یتصور وردی ثابت در انظار ،موم  منجر به استرس و اوسردگ م مشکالت معد  و اض

 خوار نم  برد.بود که گاه  اووات است اد  از ورص واویوم نیگ او را به 

ود هادایای  بارای در نیاوران او به وردی با مال  ه و ،اری از شکایت شناخته م  شد. ووت  به س رهای خارج  م  روات همیشاه باا خا 

 عنوان تشکر به همرا  داشت. در یک  از س رهای خود به ایا ت متدد  آمریکا خارج بیمااری ماادر یکا  از مااموران سارویس مخ ا کارمندان هت  ب

"مسان بارای او آورد  باود از دسات او گروات و گ ات: ایران را از جیب خود پرداخت کرد. در همان س ر بشقار غذای  را که یک خادمتکار 

در کااخ او هرگاگ سار و صادا را  نما  اناداخت. هنگاام  کاه  ".

رد  بود که آن ات اق وراموش شود تا با،ث خجاوت هر دوی آنها کبه طور ات او  داروی اشتحاه  برای بیماری او به او داد  بودم او اصرار پیشخدمتش 

د  باه یااد آورزمان  کاه بودند و هنگام بازگشت  س ر کرد اتریش  هامیر اصالن اوشار زمان  را به یاد م  آورد که ب ادار  ک  تشری اترویس نشود. 

" . او به دربان گ ته باود:مجحور به بازگشت به هت  کرد  بود را بود که از دربان هت  خدا اوظ  نکرد  استم ماشین های پلیس اسکورت

و دسات درباان  "
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"را برای خدا اوظ  وشرد. زمان  دیگر او نارضایت  خود را از یک  مشاوران خود اباراز کارد. باه اوشاار گ ات: شگ ت زد  

" 

یک خحرنگار خاارج  از او پرساید کاه پادشاا   یک بار منعکس م  کرد. جحری او را به زندگ  و پوچ  های آنشوخ طحع  خشک او نگا   

ک کلماه یدر یک جوار  وبه جای زخم گلووه ای بر روی وحانش که از یک سوء وصد بر جای ماند  بود اشار  کرد  شا ایران بودن چه ا ساس  دارد؟ 

له هاای مختلاف سلساپادشاا  و  100تر از توساط بیشاباری دیگرم به یک بازدید کنند  یاادآوری کارد کاه ماردم ایاران  ""ای پاسخ داد: 

"و همرا  با خند  ای تلخ سوال کرد:   کمران  شد  اند

ادی کاه اوار ناادرترینز امشاور و یکا  م نگدیکترین ،لماسد اهلل  "."انگشت خود را به طرف با  گروت و ادامه داد:  "

هاد  داشات. ربار را باه ،مسئوویت وزارت دم  توانست خیال شا  را در بسیاری از موارد آرام کندم نخست وزیر پیشین ایران بود که وح  از هویدا 

را رد  رماگوب باود تاا خاط شه مراواهمی ،لمکه زمان  که این دو ورد با هم تنها بودند مانند دو جوان با هم بسیارخودمان  صدحت م  کردندم هر چند 

ن تار از خاودم ا باه خاانم  مسابازگو کرد که او بکاارت خاود ر شا خاطر  ای را برای  ،لمنکند. این دو از تحریگ به طرف تهران در  ال پرواز بودند و 

 ور  و دیگار انوشهح  بود که طر  شا  چنان به خند  اوتاد. با شنیدن این خابه او میداد  استم از دست داد  است هنگام  که آن خانم بشقاب  از سیر

 همراهان بسیار نگران شد  بودند.

او تاوجه  اماا ،قید  داشتند که او یک  از ثروتمندترین اوراد در دنیا م  باشدم هر چند که شا  پنج کاخ در اختیار خود داشت و بسیاری  

الً ور دووتا  کااماما بارای شخصا  کاه درعنوان وسیله ای برای باذل و بخشاش. نمیداد مگر بوه ای به پول نشان به  سار بانک  خود نداشت و ،ال

 ام اء مقابا  هنگام  که  سابرس کاخ چک های  را برای م  ت  شوا آوری در مورد مسای  شخص  ساد  بود.یبودم به طور شگ ت انگیگ  ساس

او غیار وابا   د  اناد؛ بارایاز او نم  پرسید که این چک ها برای چه اماوری نوشاته شا او ورار م  دادم او هرگگ  سابرس را مور سوال ورار نم  داد و

ودش کاردن بارای خا تصور بود که  سابرس او در دواتر  سابرس  دست کاری کند. زنان  که در زندگ  او بودند از ،ادم تمایا  او بارای پاول خارج

ودناد. ه روز نشاد  بباز دهه س  د که از مد خارج شد  و وحاس های غیر رسم  او شید زمان زیادی بو  بودند. کت وشلوارهای  که م  پومایوس شد

ت ااوت را  م رویاه ای مهمیشه با مووقیت انجام نم  شد. مریم انصاریم همسر با نشاط وزیار دارایا شا سع  همسر او برای به روز کردن وحاس های 

ا با شاا تاه اسات. اوعاد  را برای دوختن کت و شلوار همسرش و نخست وزیار یاودر پیش گروت. یک شب هنگام شام او اشار  کرد که خیاط  ووق 

ت: خانم انصااری ورصات را غنیمات شامرد و گ ا ""طعنه به او گ ت: 

ا  مدادود ما  شخرید  و ،یب های صرف پول برای وحاس کردند.و آن دو شروع به بدث در مورد مداسن  "

هاای  سایحل  از اساباو  شد به دو یا سه سا،ت مچ  که او هر سال برای خود م  خریدم نوزد  ماشین اسپورت  که او ،الوه بسیاری به آنان داشات

 باشکو  ایران م ترکمن  و ،رب .

"سیاری از مکان های خصوص  آویخته شد  بود. در تمام  مکان های دووت  و ب شا س ک،           

. ایرانیان از وهرماان پرسات  کاه در ماورد شاا  ""جوک  بود که در این مورد ساخته بودند.  "

شخص  که از آن گریگان بودناد. پسار دایا   به تحدی  شد  بود ستایش آنان همگمان ورد موردکه درست شد  بود به ستو  آمد  بودند و تعجب آور بود 

تلویگیون مل  ایران بود. او به خاطر م  آورد زمان  را که با خانواد  پهلاوی و میهماناان او در ساوا   دریاای رادیو و م رضا ویح م مدیر شهحانو ور 

 شاا که همیشه با خالصه آخرین کارها وسخنان  14:00ا و صدحت ها هنگام  که اخحار مهم سا،ت تمام وعاویت ه خگر مشغول صرف نهار بودند.

مادیر  ""مدتاطانه پرسید:  شا به پایان میرسیدم ویو شد. نارا ت از توجه میهمانانم 
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که گویند  رادیوی  مدحوب  بود در میان گذاشت. او   وتر خود این مسئله را با یک  از کارمندان خودرادیو و تلویگیون مل  ایران بعد از بازگشت به د

"گ ت: 

"توجه زیادی باه خاانواد  سالینت  دارناد:   چرا آنها همکار او یادآوری کرد که ".

"  

 ید. یک بار باه تعادادمیدای انجام و کار دیگرمیکرد شا  هرگگ کتمان نکرد که در بع   اووات ،الوه داشت تا در جای دیگری زندگ   

واراد در اباا  ""ار متعجب زد  گ ت: گروزنامه ن

": ه بوددیگر به یک مدقق گ ت یک بارجلسات خصوص  بسیار را و صریح بود. 

از ایاران  تادم ما  خواسااو تنها به کارش به خاطر تصوری که برای ایران در نظر داشت اداماه ما  د ".

 مدرن و پیشروته درست کند و آن را به ،ظمت گذشته اش باز گرداند. کشوری

*** 

ن را ز روی مدحات آنااانان داشتم  ،شق او به ایران بود کاه ا،تقااد داشات در ایان ،شاق باا ماردم ایارانم کاه اگر در زندگ  اش به یک چیگ اطمی   

"خود م  خواندم  مشترا است. صمیمیت آنها ا تما  برای روشان کران و خاارج  هاا وابا  درا نحاود. او میگ ات:  ""

"  

یک شا  به صورت یک پدر خیار  که بر محنای آن تا زمان  که  کم  و اوله شاه  بودم خروه ای  ""برای او مهمترین چیگ در پادشاه   

لها  نما  شاتن ایان وّار اواز آن خاود داشات. بارای دا نیاگ ارادت آنان را و م وواداریدمش را همیشه به یاد داشتد و خیر مررکمیاندیش ورمانروای  

دادن  ت دساتاید منتظار اسابتوانست از ودرت است اد  کندم و پادشاهان  که روتاری نا،اود نه مانند ریختن خون بیگناهان از خود نشان م  دادندم 

ر محناای ا تارام اجتما،  با یدادبود که به صورت ورار مردم ایران وّر شاه  تعحیر نهای  اراد  و آزادی مشا تاج و تخت و یا جان خود م  بودند. برای 

"متقاب  و اطمینان بین پادشا  و مردمش همیشه وجود داشت و خواهد داشت. او همیشه ما  گ ات: 

"در جای  دیگر گ ت:  "

 

" 

هنگام  که رویحان تقریحا او را از  بود توضیح میداد: دو ات او  که در گذشته اوتاد را در روتار او    شا  به وُّر شاه  بازگو دوحستگ  ،اط 

ترا کرد و مسائوویت بروارای نظام ن را مدت کوتاه  ایرا رایاروی  با مدمد مصدق که بدر روی 1332ارکه ودرت به زیر کشید  بودند. در مرداد 

آراما  هاای ماذهح  باه رهحاری رو  اهلل خمینا  خیار انقاالر را  کاه ناا 1342در ایران را به سپهحد بازنشسته و   ااهلل زاهدی سپرد و در خارداد 

خیابان ها را باا اسات اد   ،لمشخصیت پر رن  و خشن  به نام نخست وزیر اسد اهلل د تا ،قب کشید واجاز  دا. یک بار دیگر شا  بوجود آورد  بوددر

بیشتر از هر چیگ او از چشم انداز رویاروی  با مردمش و وادر نحودن به دادن دستور به نیروهایش به گشودن آتاش بار روی ماردم از اسلده خاو  کند. 

و یاا باه  یاا کناار خواهاد آمادمشاورین ودیم  او میدانستند که شا   و سلینت را از بین بحرند. م  هراسیدم  ت  بر روی کسان  که وصد داشتند او
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بودناد کاه شاا  آن اگر ماندنش به معن  آمیختن تاجش به خون باشد. آنهاا نگاران اهد کرد تا اینکه بماند و بجنگدم خصوصا طور ک  کنار  گیری خو

شورش داشته است بیش از  د دل ر م است. اما شاا  اصاال اینگوناه  و آرام  و خم بسیاری در نابرای  کومت کردن بر کشوری که تاریخ پر پیچ 

بهتار از یاک دیکتااتور نما  باشاد و او هیچگاا  خاود را یاک  ماسات اد  کناداز وادرت نم  دید. از دید او یک رهحر مل  که برای روی ودرت ماندن 

در اشار  به مرد ودرتمند اندونگی که سرکور و شیگرانه او بار ضاد آشاوبگران  ""دیکتاتور نم  دید. او مکررانه  گ ته بود: 

 را گروته بود. ن ر چپگرا جان تقریحا نیم میلیون 

 میمئن بود که با اوتدار و اطمینان تا زمان  که او در مغگ و ولحش باور داشت که خدا را در کنار خود و مردمش را در پشت سر خود داردم 

ود را گام داشتم را  خاا،تقاد ن  کومت خواهد کرد. اما اگر ا ساس م  کرد که ولب ایرانیان با او نیست و اگر دیگر به ماموریت خود برای وطنش

شاد د کاه با،اث  میاز دست دادن ،شق و پشتیحان  مردمشم هر چند کوتا  مدتم به نظر ما  رسای. و  اضر نحود بر سر ودرت بماندکرد  میدانست 

ه شاا  باه او قاماات دووتا  کام زم بود تا او را به مسیرش بازگرداناد. یکا  از  یک دست استوار راهنماسپس د. رکگم انرژی و ،گم او را از بین بحرمت

غلاب   باشاد. او امااو مدیر واطع  نحود که دوست داشت به دیگران نشاان دهاد  ""اطمینان داشت م  گ ت: 

 حادی  ما تت باگر  مشاکالت کوچک رسیدگ  نم  شد تاا باه مشکالتصمیمات مهم را در دوایق آخر م  گروت و یا به طور کل  نم  گروت. به 

باا  ودی ودرتمنادتر که ودرت را اندصاری دست داشتم ریسک آن را م  کرد کاه ابتکاار ،ما  را باه اوارا  شاهکه  شدند. اغلب این بدین معنا بود

آراما  هاای دهاه  اناو  گران  های ب  اهمیت  باود مساول  مانند خلق وخو و ودرت رهحری ن  1356با ایندال تا آذرواگذار کند.  شخصیت ووی تر

 یابان تداتور مردم در خاز   به بندرهای  که در خیلج وارس ورار دارندم  ی خودپیش به بوته وراموش  سپرد  شد  بودند. در یک  از آخرین س رها

"اشار  کرد:  ،لمگروته بود. اسداهلل ورار  تاثیر

"انان خود گ ت: ام شام به میهمگمشاهد  کرد که رو انیون مدل  در خط مقدم تظاهرات ورار داشتند. او هن شا  "

در  ،لام "

"خاطرات خود نوشت: 

" 

هنگام  که از او سوال شد چگونه میداند که مردم ایران  ""شدیدا ا،تقاد داشت که  شا  

 ""طرودار او هستندم او در جوار گ ت: 

*** 

 ا،االم بارهااذشاته گت تا روز آخر ،مرش را  کومات کناد و  اداو  در دهاه وصد نداش او که برنامه ریگی ووی بوداما  مودرت میلق بودشا  شاید 

 کرد  بود زمان  که پسر ارشد او آماد  باشد تاج و تخت را به او خواهد سپرد.

                                                           
اووین رویس جمهور و بان  استقالل  ا مد سوکارنو با یک کودتای نظام  1960 بدنیا آمد و در دهه 1921 ژوون 8 او در .بود اندونگی دومین رویس جمهور سوهارتو  13

سیا  ازز  ندونگی وارد مر له ایبا آغاز زمامداری ژنرال سوهارتو سرزمین هگار جگیر  ا امور کشورش را دردست داشتسال زمام  31اندونگی را از ودرت برکنار کرد و مدت 

 .کنار  گروت ودرت را به مردم واگذار کرد و از صدنه سیاست 1990 سرانجام در آخرین ساوهای دههسرکور های سیاس م خ قان و بروراری  کومت و شت شد. 
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وگرد سلینت ایرانم او در تلویگیون به مخاطحان ا،االم کارد کاه مشاتاوانه منتظار روزی اسات تاا از اس  در جشن با شکو  1350در مهر  

"که برای جشن آمد  بودند گ ت:  (Twenty Centries)گ یرند. او به خحرنگاران تو نت  س نچایف خود کنار  گیری کوظ

. او گ ات: یاان گذاشاتساتان خاانوادگ  در مدر شمال ایران اوکار خود را با یک  از دو 1351در تابستان  "

"

ران را باه  ادی واوی هنگام  که میمئن شود ای به مجله نیویورا تایمگ گ تم 1354دوبار  در شهریور  "

"نم  تواند آن را تهدید کند از ودرت کنار  خواهد گروت. او گ ات: کرد  است که هیچ چیگ 

 کارهاا اشت تاادتصمیم او کامال  "

  انجام دهد و ترتیب یک انتقال منظم ودرت را برای پسرش وراهم سازد. بیور کام 

ن ار امکاان پاذیر به  دی بگر م پیچید  و  ساس شاد  اسات کاه ادار  او توساط یاک که ایران  به این نتیجه رسید شا  1355در بهار  

ایا  دوران با  ثحاات  او و اوتصاد راکدم اوکار ،موم  بیقرار بود. هار چناد باه دموکراسا  پاروماان م کاه او آن را با،اث نیست. با رکود درآمد ن ت

ین باار بارای اووا دباو اوای  دهه چه   ااکم تاکه   کومتش م  دانستم بدگمان بود با ایندال نتیجه گروت که زمان آن رسید  تا آزادی سیاس  را

ت اتل  دادن شاامابروارار کناد. باه ،ناوان اوواین وادم اصاال اتم او بسایاری از ویژگا  هاای ناخوشاایند سیساتم را از باین بارد. بارای تسادوباار  

و از اسااخت. ممنوع  و شکنجه را در نظر میگروت  مایت کرداز وانون های  که  قوق زندانیان سیاس  را  شا آزادیخواهان و طحقه متوسط شهریم 

ز دووات را م او انتقااد اتا سانسور میحو،اات کمتار شاودداد سازمان بین اوملل  صلیب سرخ د،وت کرد تا از زندانهای ایران بازدید کند. او دستور 

 به استانها را ا،الم کرد. و طر  برگرداندن ودرتصادر رد  های با  را مقامات دستور تدقیق در اختالس  متشویق

از مدیریت روزاناه وزارت خاناه هاا کناار  کشاید و ایان  شا  1356پیشروت مر له اول اصال اتم یک سال بعد در تابستان خرسند از  

صال  سالینت را باه م ااهیم  ا مسئوویت را به ،هد  نخست وزیر خود گذاشت. گرو  های مخاوف اجاز  یاوتند تا سازمانده  شوند و تا زماان  کاه

وشیاری متوجه شد هناظر  1356در ص ده اول تمام  روزنامه ها چاپ م  شد. اما در بهار وقط د. زمان  ،کس شا  چاوش نکشید  اند وعاویت کنن

ر رسام  او ضا و اووین س مسای  اساس  و وعاویت هایش بدث داغ روزنامه ها شد  اند. شاهگاد  ر و نظرات او در مورد شهحانو ور که در آن روزها 

ر سال آیند  در را  باودم ی که دمورد توجه ورار گروته بود. این س رهای رسم  و س رهای بیشتر 1357و نیوزوند در سال به کشور تایلندم استراویا 

 ث جوان را به مخاطحان بین اوملل  معرو  و او را برای پادشاه  آماد  م  کرد.راو

*** 

اق اتا مخاود اق خاوارطحقه با  که مد  سکونت آنان بود نگدیاک اتاهر روز وح  از شام یک سا،ت ورزش م  کرد. در  شا  مدر اتمام سا،ات کاری 

ی ورزش ای بیشتری باراتوصیه کرد که اگر  مام به اتاق ورزش اضاوه شود ج پورشاجاامیر کوچک  را به اطاق ورزش تحدی  کرد  بود. خدمتکار او 

دویقاه  45همارا  باا   . ورزش روزانه او شام  نارمش""بود.  ""به وجود خواهد آمد. جوار شا  

  را د از ورزش شااماساژوری داشت و همیشه بعدمح  بود. پورشاجا وضعیت بدن  شا  را به خوب  م  شناخت. او در اتریش تدصی  کرد  و مدرا 

بدن شا  کم یا اضااوه  ،ل  رغم سن و یا وص  سال به وزنکه داشت. پورشاجا متوجه شد  بود هنوز اندام  مناسب  شا   گساو 58ماساژ میداد. در 

 نمیشد.
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به خاناه ماادر شهحانو ور  وحاس پوشید و به همسرش و دیگر ا، ای خانواد  در اتاق شام پیوست. گاه  از اووات همرا   شا بعد از ماساژ  

اساش باود. راواب معاد   سهمیشه م شا  ال  ذای ایران  بودم با اینغو یا خواهرانش روته و شام را آنجا صرف م  کردند. تقریحا همیشه غذای آنان 

ه نادرت بااچه باود. او پیک  از غذاهای  که او نم  توانست جلوی خودش را بگیرد با اینکه میدانست صحح روز بعد بهای آن را خواهد پرداخت کله 

یشد هار مروبات اوکل  ن را نم  نوشید. اگر مای  به نوشیدن مشآ  مشرور م  نوشید و در مراسم رسم  ویوان شرار را به دهان نگدیک م  کرد وو

مریکام خحرنگاران و آو صدها مقامات دووت  همسرش  ورار بود جیم  کارترم 1356. اما شب سال نو م  نوشیداز گاه  ویوان  ویسک  بعد از شام 

رودگاا  گاوی  آناان باه و و مقامات دووت  برای خوش آمدنواد  سلینت  هر خاظت چهار بعد از ،در ایران باشند. سا شا میهمان کارمندان کاخ س ید 

یدوار بودند اوران آنان امهر دو رهحر و مش یک بار به ،قب اوتاد  بود. کشورشروتند. س ر رویس جمهور آمریکا به خاطر سیاست های داخل   مهرآباد

جاه ای زیاادی مواهان تم وروش اسلدهم نیروی اتم  و  قوق بشر باا تانش  که س ر کارتر رابیه دو کشور را که در یک سال گذشته به خاطر ویمت

 شد  بود بهحود بحخشد. 

م سرتاسار چراغاان  شاد م باا ،رشاه ای ودرتمناد بسایار سااختاری کشت  باا مایستاد  بود ایران در پشت سکان کشت  دووت پهلوی شا  

ار خاور بلاد باود. او را  را بسای –جای  برای نگرانا  نحاود   ال  رکت بود.در دل دریا در  1356  ضد آر که در د  دی یمستدکم و مد ظه ها

رو  او وقاطه سرنوشات کباشد  بازماندگان ورن بیستمرهحرهان یک  از به نظر م  رسید که  ا  که نگدیک به چهار دهه در مسند ودرت ورار داشتم 

  ذهح  تشاکی  ماو راسات گراهاا و متعصاحین ما   از چپگراهاا،جیب و غریحا ودی از دشمنان تلخ کام که از جمود. وقط تعداد مددوبه جلو م  ب

رات باه را  تظااه م  کارد اسات اد در اختیاار آناان گاذارد  باودم ایران شا شدندم آرزوی روزی بدون او را داشتند. در ه ته های گذشته از آزادی که 

اهلل رو  اهلل  ود ،اراقم آیاتو دانشگا  ها  مله کرد  بودند. از کشور همسایه خاانداخته و به سمح  های تجددگرای  غرب  از جمله سینما هام بانکها 

  آن بار ه واانون اساساخمین  که در سیگد  سال گذشته در تحعید به سر م  بردم خواستار از بین بردن سلینت در ایران و تشکی   کومت اسالم  ک

خته باود و ز واردی ناشاناداد مددودی که از او پیروی م  کردند خمین  در ایاران هناو. اما به جگ تع  بودمحنای کتار مقدس مسلمانان ورآن است شد

 بسیار کم  در پیروزی بر ارتش نیم میلیون ن ری زمین م هوای  و دریای  شا  داشت.شانس 

میدادناد شاا  و و هیچ نشانه ای وجود نداشت دال بر اینکه طحقه متوسطم کاارگران و کشااورزان کاه سانگر دووات سالینت  را تشاکی   

ه ،نوان  ام  آنان و بنیااد ثحاات ب  آنان مدکم و استوار شا خانواد  سلینت  را رها کنند. و اصو  چرا باید این کار را م  کردند؟ در دنیای  نامعلوم 

 ؛ براندازی شا  به معن  یک خودکش  دسته جمع  مل  بود.ایرانم خلیج پارس و تمام  جنور غرب  آسیا ایستاد  بود

*** 

ی بار رواشاتحا  ا ،مادکه در آن یک جعحه دارو با تعداد زیادی شیشه های پالستیک  باا برچساب هاای بود در کناراتاق خوار شا  یک  مام کوچک 

حار وای واوعا  آن خو تعدادی دکتر متخصص ایران  و ورانسوی که وسم سکوت خاورد  بودنادم از مدتا شهحانو ور وجود داشت. وقط خود شا م آنان 

روهاای رد و سا ارش داداروخاناه مدا  تمااس بگیا ت آن بود که هر پنج روز یک بار بااام میدانسجاش  م امیر پورخدم شاتتنها چیگی که مس اشتند.د

واه ها بدون ارا . داروخانهیار ساد  بودتا داروها را تدوی  بگیرد. انجام اینکار در آنگمان در ایران بس ورستاد جدید را بدهد و رانند  ای را به داروخانه 

 کارت شناسای  به مشتریان دارو م  وروختند.
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یادیم نشان داد  بود پر م  کرد. پورشااجا نما  دانسات اکریم وا پورشاجا شیشه های ورص را با دوت آنیور که پگشک دربارم سپهحد ،حد 

ان باه شاا  شااهان ایار بود م  باشد. او نم  دانست کاهکه غیر واب  ،الج  سرطان غدد ون اویکه این ورص ها  اوی مواد شیمیای ووی برای درمان 

 صورت  آرام و اجتنار ناپذیر از بیماری سرطان در  ال مر  است.
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 تاج و پادشاه 

 

 ز چشم بدانت محادا گگند              بکام تو بادا سپهر بلند

 ز رنج  که بردی محادت زیان     هر امید دل را که بست  میان

 خنک بوم ایران و خوش روزگار   آموزگارهمیشه خرد بادت 

 ز گیو و ز گودرز و ایران سپا    چه آگاه  استت ز گردان شا 

 

 یاوتم غوطه ور تمشکالیای  از رمن خود را در د
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در خانه خود در تهران وضو  م  کرد. همسر او اوملوا  تاجم زن جوان  به نا م1298چهارم آبان  خنک پاییگیپنجا  و هشت سال وح م در روز 

رضا خان که سرتیپ  در هن  وگاق شاهنشاه  واجار بودم در  یاط خانه هیجان زند  منتظر نتیجه وضو  م  بود و سیگار م  کشید. همسر اول 

د. به ،نوان همسر دوم خودم او دختر اوسر ورماند  خود تاج رضا خانم تاج ما م هنگام وضو  م  اووین ورزند او که یک دختر بود از دنیا روته بو

به دنیا  1296اووین ورزند این زوج دختری به نام شمس بود که در سال اوملوا را که زن  ووی با بنیه ای با  بود به همسری انتخار کرد  بود. 

د. انتظار او هنگام  که سربازی با خحری خوش از خانه به بیرون دوید به آمد  بودم اما رضا خان بیشتر از هر چیگ مای  بود که ورزند پسری داشته باش

"هنگام  که او با خوشداو  به طرف خانه م  روت ماما جلوی او را گروت و گ ت:  ""سر آمد: 

ل آمد تا برای ورزندان د،ای درگوش  بخواند. رضا خان پسر خود را در خوندی به منگآپنج سا،ت بعد دختری به سالمت  به دنیا آمد. سپس  ".

 ""دست گروت و د،ای خود را برا او خواند: 

" اشارف پهلاوی باه یااد آورد:شااهدخت دو ،اوحت مت اوت در نظار داشات.  برای دو ولوهابرای سرنوشت  

رزناد بارای و "

ساوی ز سرنوشات  ناامعلوم باه او   به کاخ پادشاهان م  باردمدقر ورزند این سرباز ساد  را از خانه ای آجری پسر تاج و تخت در انتظار او بود. تاریخ 

 رد.بجایگاه م که معدود اورادی به آن دست م  یاوتند که م  توانستند سرنوشت ملت ها و  ت  جریان تاریخ را ،وض کنندم م  

***   

 و زاگارس هاای کو  شمال و در اوحرز ایکوه رشته و خگر دریای توسط کشور شیر و خورشیدپرشیام کشوری که در آیند  به او به ارث م  رسیدم 

بر آن نهادند.  اووین بار شش هگار سال پیش در والت ایران ظاهر شدند و نام خود را ووم آریای  آسیای میانها اطه شد  بود.  وارس خلیج گرم آبهای

سال وح  از میالد مسیح کورش دوم )کورش کحیر( ورزندی که  اص  اتداد دو دودمان سلینت  مادهاا و پاارس هاا باود وادرت را باه دسات  550

محاادرت گروت و سلسله هخامنش  را بنا نهاد. بعد از تسخیر والت ایران که از سوا   خلیج پارس تا دریای مازندران امتداد داشتم کاورش کحیار 

 Arnold)به وتح آسیای صغیر م باب م آشورم مصرم ترکیه و شهر های بندری شارق مدیتراناه کارد. باه گ تاه تااریخ شاناس شاهیر آرنوواد تاوین با  

Toynbee) امپراتوری بگر  پارس ها اووین ابر ودرت دنیا باود.  تدت  کومت کورش کحیر"

تاریخدان ایرج دانای  م  گویاد:  "

""  

"وح  از میالد به کورش کحیر اوهاام بخشاید تاا بار روی واو   گ لا  ثحات کناد:  539  رد سال وتح باب 

امروز  از کورش کحیر نه تنها به ،نوان خااوق یاک امپراتاوری بلکاه باه  "

ا ،نوان یک  اکم آزادی بخش که ،داوت اجتما،  و  قوق اوراد را در نظر داشت یاد م  شود. جانشین او داریوش بگر  امپراتوری هخامنش  را تا

 14تا رود سند در شرق گسترش داد. در خارج شاهر شایراز پایتخات جدیاد خیار  کنناد  ای باه ناام پارساه جنور وشحه جگیر  ،رب  در  مویح  در غرر

سپا  اسکند مقدون  به ایاران از هام پاشاید و اساکندر خاود را وح  از میالد با  مله  330ا داث کرد. سلیه هخامنشیان در سال  )تخت جمشید(

                                                           
که معنای آن همان شهر پارسها م  باشد م  خواندند. در زمان های بعد به دوی  ،ظمت خرابه های  Persepolisخت جمشید پارسه م  باشد. یونان  ها این شهر را نام واوع  ت  14

کردند که تا به  ال  یشدادی منسورانه ای پپادشا  اوس و خرابه های آن را به تخت جمشید این شهر و ،دم اطالع از پیشینه هخامنشیانم نام این شهر به اوسانه و داستان پیوند خورد

 .به همین نام خواند  م  شود. گویا در دور  ساسانیان اطال،ات بیشتری از تاریخ این شهر موجود بود  و به آن نام صد ستون  داد  بودند
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ه ت سال بعاد با،اث ایجااد امپراتاوری سالوکیان توساط یکا  از ژنارال هاای او شاد و بعاد از سالوکیان  مر  اسکندر در پادشا  ایران ا،الم کرد.

امپراتوری ودرتمند آنان سرزمین های مقدس شام از جمله اورشلیم را تسخیر کرد. هر اپراتوری پارتیان به ودرت رسیدند و بعد از آنان ساسانیان که 

بعاد از مایالد توساط ساوارکارن  651ان در ساال یاجم داوم  روم  ها دواع کردندم اما خیوط دواا،  ساساانچند که آنها از سلیه خود در برابر ته

بعد از ورود تازیان به ایران د  امپراتوری دیگر به ودرت رسیدند تا ظهاور که پرچم سحگ اسالم را به همرا  داشتند به طور مرگحاری شکسته شد.  تازی

صا ویانم سلساله کاه در ،اوض را  را باه وادرت رسایدن  خورشیدی 600در اواسط ورن  انه و اشغال مغول مله و شی و ""

  اسالم تعاویض کاردبا بابان تازی خود شد  بودند و دین زرتش  خود را ایرانیان تسلیم ار( باز کرد. 1304-1168زندیهم اوشار و با خر  واجار )

ن را از نظر نژادی و ورهنگ  پایین تر م  دیدندم از وکر اینکه تدات ورماانروای  تازیاان باشاند در رناج بودناد. بودندم اما ایرانیان مل  گرای  که تازیا

به سلینت رسید و آگاهانه برای ادای ا ترام به امپراتوری  1304نارا ت  ایرانیان از این مسئله هنگام  خود را آشکار ساخت که رضا خان در سال 

و  ات مشابه  از میراث باشکو  ایران وح  از اسالم داشاتنوشتاری ساسانیان نامید. پسر او مدمد رضا اوهام  هلویم خطساسانیان سلسله خود را پ

باا 1349 ت   اضر به بدث در مورد ورن های تدت سلیه تازیان نحود. وکر سالیه تازیاان او را ما  آزرد. در یکا  از مصاا حه هاایش در اواساط 

صرا ت گ ت که در دروان کودک  همیشه از خواندن ص دات کتاار تااریخ کاه مرباوط باه شکسات ایاران باه دسات  روزنامه نگار امیر طاهری به

"ا،رار بود خودداری م  کرد و ا،تقاد داشت که شکست ایران ساسان  به دست ا،رار بگرگترین واجعه تاریخ بود  است. 

"  

که در   ور ورن بیستم ایران را گریحاگیر کرد  بود پدیادار شاد. ایرانیاان کاه از وقار و سیساتم  شدیدیسلسله پهلوی در ناآرام  های  

در  ودناد تاا اوتصااد ایاران رابه سلسله واجار ا،تراض م  کردند. پادشاهان  که به ودرت های غرب  اجاز  داد  ب  دملوا اویوای   به ستو  آمد  بودن

وضاع هنگاام  اد  کرد  بود. از ایران جدا کنند. وسادم سوء ادار  و اوتصاد طاوت ورسا زمینه را برای ویام آما رادست بگیرند و کم کم وسمت های  

رام  عد از ما  ها نااآیک ا،تالف متشک  از روشن کرنم رو انیون و بازاریان با هم متدد شد  و به شورش پرداختند. ب 1284وخیم شد که در سال 

مجلاس    مددود استممظ راودین شا  وحول کرد تا امتیازات سلینت  خود را تسلیم کرد  و وانون اساس  را که در آن امتیازات سلینت 1285در 

تغییار یاران و   در تاریخ اق رای و با خر   یده ای که اساس آزادی را مدترم م  شمارد به پذیرد. انقالر مشروطه نقیه ،ی انتخابات  بر اساس  

و   ایات ما  کردنادات آزادیخواهانه  مشگرو  در وضعیت نظام مذهح  کشور بود. اکثریت رو انیون مسلمان که ،لما نامید  م  شدند از اصال 

انیون تنادروی ولیت  از رو ابازرس  وانون مجلس برای تیحیق آن با شریعه  یا همان وانون اسالم  به آنان داد  شد. هر چند که برای این  مایت  ق 

مت را کر جدای  دین از  کومددود بود وو  هرگگ  ت  تعداد این اوراد گر چهغرر رد کردند.  از شد  وارد بد،ت یک بهانه مذهح  وانون اساس  را به

 ند. نپذیروت

وراهم نه تنها ثحات و امنیت به ارمغان نیاورد بلکه موجحات دو دهه ناآرام  که ایران را به ورطه وروپاش  و تجگیه کشاند   انقالر مشروطه 

پای انگلیس و روسیهم دو ودرت  اکم امپریاویست  در جناور غربا  و  جنگ  داخل با سلینت طلحان و مشروطه خواهان  1286. در سال ساخت

یای میانه که در شمال و جنور ایران دو مددود  ن وذ برای خود ایجاد کرد  بودندم به میان کشیدند. انگلیس با شدت اظهاار ما  کارد کاه  اق آس

 تووید ن اتاندصاری اکتشاف و تووید ذخایر تاز  کشف شد  ن ت در مناطق تدت ن وذ او به او تعلق دارد. در نیم ورن بعدی دووتهای بعدی بریتانیا 

و ت مین کرد  بودند که دووت شاهنشاه  ایران زمین بازی وتناه   پرشین در دست داشتند-ایران را از طریق داشتن اکثریت سهام شرکت ن ت  انگلو

( به ایران  مله شدم بر سر آن جن  شد و با خر  اشاغال شاد. چهاار 1297-1293گری های ودرت های بگر  باشد. در طول جن  جهان  اول )

م ودی  و شورش هاای وحیلاه ای تحادی  دارزمین های خشک مملو از بیماری های واگیر به ظام  خارج  بخش های گسترد  ای از ایران راودرت ن
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 به طرف پایتخت ایران پیشاروی کارد 1299هنگام  که سرتیپ رضا خانم ورماند  ب  سواد اما نخحه و ودرتمند هن  وگاق همدان در اس ند کردند. 

رضا خاان اوواین وظیاف دست  مدکم بر سر ایران نیگ استقحال کردند. ش را تسخیر کردم ارتشیان نه تنها مقاومت نکردند بلکه از و،د  و پادگان ارت

خود را اصال  ارتش و سرکور کردن یاغیان در استانهای کشور دانست. دووت غیر نظام  که او در تهران منصور کارد مووقیات هاای  نساح  در 

و جامعه ایران با اید  و تکنوووژی های غرب  داشت. به ا مد شا  اجاز  داد  شد تا بر سر ودرت بماند اما تعداد کم  شاک داشاتند مدرن کردن دووت 

 که ،صر واجار رو به اتمام است.

کاه او خود را به نخست وزیری منصاور کاردم ووا  آرزو داشات  1302به ،قید  رضا خان تغییرات به کندی پیش م  روت و در سال  

رت رد  باود و وادا،االم کااووین رویس جمهور ایران باشد. در کشور همسایه کمال آتاتورا به ودرت رسید  بود و جمهوری سکو ر )غیار دینا ( 

تم در ال سالینت داشاساتشکیالت دین  کشور را از هم پاشید  بود. رضا خان در ایران مقاومت شدیدتری را در ایرانم که سابقه بیش از دو هاگار 

رانساه ما  وش روی داشت. ،لما هنوز پادشا  را  اوظ مذهب شیعه ما  دانساتند و جمهاوری را منساور باه دووات هاای ضاد رو اان  ترکیاه و پی

  انیون به رو 1304سال  دانستند. اگر زمان  آرمان مشترک  با جمهوری خواهان پیدا کرد  بودند به خاطر اط سر ودرت برداشتن واجاریان بود. در

  1305یحهشات برا ی برکناری سلینت واجار و جاگگین  آن توسط یک سلسله جدید باه رهحاری رضاا خاان رای مواواق دادناد و در اردرای مجلس 

تنهاا  م کرد که ناهرضا شا  پهلوی تاجگذاری کرد و رسما بر تخت سلینت نشست. شا  جدید ،لما را شگ ت زد  و نگران کردم هنگام  که او ا،ال

ر آن دکناد.  اداو   لکه وصد دارد تا  کومت نیگ کند و برای مدرن کردن ایران  اضر است با تشاکیالت ماذهح  نیاگ مقابلاهپادشاه  خواهد کرد ب

 به صورت و،د  ای ،م  نشد  و آرزوی  به تاخیر اوتاد  درآمد.   1285وکراس  خواه  انقالر مشروطه روزها رو  دم

*** 

ود پادشا  ایران شود باه ایران ا،الم شدم پسری که روزی ورار ب رسم  وویعهدبه ،نوان  1305سال  در  در مراسم از زمان  که مدمد رضا پهلوی   

شامان  ی وار سایا م چدوت مورد بررس  ورار گروت تا توانای  او برای پادشا  شدن مشخص شود. اووین ،الیم چندان رضایت بخش نحودند. با موهاا

 نارا ت  به ابتال به را یک پسر کوچک مغموم و بسیار جدی نسحت به سنش یاوتند. بیمار و مستعد غمگین و جثه ای کوچک وارث جدید درباریان او

رف اشا ""م معد 

"خواهرش به یاد م  آورد. 

  ناان کاه باود ماسخت و خشن اشرف دنیا را آنچ ""پدرشان به شوخ  میگ ت  "

کاه مساای  ر آنیاور کاه  باود  آرماانگرا و بااف برادر دوولوی خجاوت  او یک خیاالمحارز  و سخت  ها که باید بر آنان غلحه کردم اما دیدم یک سری 

 دوست داشت باشند م  دید. 

"پدرشانم رضا شا م مشهور به کم  رو  و اوتدار با خوی  ان جاری بود. پسرش او را اینگونه یاد م  کرد:  

رضا شا  سردوش  های وحاس های اوسران ارشد ارتش را پار  کرد  بود و  "

"اشارف نوشاته باود: شااهدخت در صورت تخت  درن  در زدن مقامات دووت  نگد کارمندان نم  کارد. در خااطرات خاود 

همسر دوم برادر دو ولوی اوم ثریا اس ندیاریم جادوی آن مرد پیر را که هنوز بعد از مر  بر سر ورزنادان بااوغ او   "

": باو  ماند  است اینگونه توصیف م  کرد
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 رضا شا  مردی که هنوز بعد از مر  خود میتوانست در وجود آنان هراس بی کند. "

ه یک  از دوستان خود گ ته در مرا   بعدی زندگ  مدمد رضا پهلوی ا،تراض کرد که پدرش در  قیقت غرق مدحت کرد  بود. یک بار ب 

ا هام دیاد  بدر و پسر را پکسان  که  ""بود: 

"کارد:  زندگینامه نویس شا  هم این مسئله را تصدیق ما تصدیق م  کردند.  با ورزند وارث او بودند این رابیه پدرانه را

پادر  ا چاوب  بار پشاتوح  از خوار مدمد رضای جوان از پشت پدر خود با  میروت و مانند اسح  بر او سوار م  شد و با "

. شاا  غول ما  شادندمش میگد تا سریعتر برود. وقط هنگام  که مستخدم  بر درر م  کوبید آنها از بازی دست م  کشیدند و به کارهای تشری ات 

"تصدیق کرد: 

نادان ر ورزنگد دیگا و پسر  ت  سری کد رمگی را برای خود درست کرد  بودند که درپدر  "

ا برای آنان روشن خیار کنند ت و یا درباریان از آن است اد  م  کردند. رضا شا  به دیگر ورزندان ا،الم کرد  بود تا برادر وویعهد خود را ا،لید رت

رش دد کاه مااهار کرد  بوظشد  باشد که او با دیگر ورزندان در همه چیگ ورق دارد. دیگر ورزندان به صمیمیت آنان  سادت م  کردند. شا  یک بار ا

د او شخصایت  که معتقد بو نیم تاج که بعد ها تاج اوملوا نام گروته بود زن  مستحد بود. تاج اوملوا توجه خود را صرف ورزند دوم ،لیرضا م  کرد

"سات: از شاا  چناین ا متدد  در دهاه پنجاا  ایا ت اطال،ات  های گگارشاز   ودرتمند تر از برادر بگرگتر خود دارد. یک

ماد  باودم یاک آلوا به ستو  که از وشار دسیسه های تاج اوم ثریا اس ندیاریاو ،روس خود را نیگ آزار م  داد و بر ،لیه او توطئه م  کرد.  "

"بار او را 

 توصیف کرد. "

برای اینکه بتواند شب ازدواجش را سار کناد برانادی نوشاید  شا  و ملکه مر،ور یکدیگر بودند. تاج اوملوا به طور آشکار پذیروت رضا  

م گروت بود که تصمی جاعش مردی واوو در شا  د او از آن اتاق بیرون میروت. رضایتاو  م  آم و گ ته شد  بود که همسرش اگر میدید که او به ابود

وتاه  بعاد از کت اد  کند. مدت چهار زن م  کردم استا که اسالم در اختیار مردان ورار م  داد و آنها را مجاز به گروتن را تا از  قوق زناشوی  خود 

د. م غالمرضا به او اهادا کارورزند پسر دیگری به ناه دنیا آمدم رضا شا  با توران ازدواج کرد که به سر،ت ب1301اینکه پسر دوم او ،لیرضا در سال 

رد. د بارای او باه دنیاا آوشا  با زن جوان  به نام ،صمت ازدواج کرد که تحدی  به همسر سوگل  او شد و پنج ورزن 1303بعد از طالق توران در سال 

ادر خود خوی تندی مکه مانند  اشرف پهلویشاهدخت به شدت محارز  کرد و زندگ  را برای روحای خود دشوار ساخت. تاج اوملوا با این جریانات 

"داشت به خاطر م  آورد: 

خر  زن و شاوهر باا  ایان "

و وارثان ورزند پسر ا   کنند و تاج اوملوا وقب ملکه را   ظ کرد و اطمینان  اص  کرد که وقط دوتصمیم گروتند تا به صورت مستق  از هم زندگ

 مشروع تاج وتخت باو  بمانند.
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رضا شا  نگران بود که پسر بگرگش به خاطر ،شق بیش از  د زنان خانواد  به شخص سست ،نصری تحدی  شود. شا  بعدها ا،تراف کرد:  

د از ه شش ساوه باوهنگام  کشاهگاد  کوچک  ""

خصاوص نظاان  تدت نظر مادرش خارج شد و به خانه پدری نق  مکان کرد و تدت نظارت دویق رضا شا  ورار گروات و بارای تادریس باه مدرساه م

او کاه باود ن آ نشاانگرنم اَرواا شا  به خا و ،الوه تدت نظر مادام اَروام یک مدیر ورانسویم ورار داشت. ا تراماو به صورت جداگانه نیگ   ورستاد  شد.

ی زنادگ  باا داساتانها تنها ورد باوغ در دوران جوان  شا  بود کاه مدحات با  ویاد و شارط و اشاتیاق ،ااط   باه او نشاان داد  باود. او شاا  جاوان را

مردماان خاود در  تغییر زنادگ  ای اروپا مانند ناپلئون بوناپارت از ورانسه و کاترینا ی بگر  روسیه که ودرت میلق برایامپراتورانم شاهان و ملکه ه

"پسار جاوان او را  اَرواامادام اختیار داشتندم شی ته خود کرد  بود. بدون اطالع رضا شا  

"نا کرد  بود. او به وویعهد آموخته بود آش "

"  

"کرد  بود. در خاطرات خود شا  وص  م صل  را در بار  مادم اَورا نوشته و از او ستایش  

 ثیرپذیر یاکه در ذهن تأمادام اَورا بود ک "

     ه بود. کاشتنقالب  باشد و هم آزادیخوا  و هم ارا که یک شا  م  تواند هم  کومت و هم سلینت کند  دو ریب م هوم جوان این پسر

*** 

یش از هاگار باا مارزی با به مرزهای جنوب  کشور شوروی تاز  تاسیس شاد  چساحید  باود  کشوری که او مقدر بر  کومتش بود 1290در ساوهای 

از جناور  بااران زا کاه ا ورار داشات. ابرهاایکیلومتر و مرز سوا   دریای خگرم سگشار از ماه  ازون برون که خاوریارش بر سر میگهای سراسر دنی

میشاه ماو  ایاران هشاروسیه  به سمت پایین م  آمدند با برخورد به  اشیه سلسله کو های اوحرز از باران خاو  شد  و با،ث م  شادند گاه وسامت 

 باه 1300وایا  اور آمریکاای  کاه در سرسحگ و شادار باشدم در  او  که نوا   مرکگی این کشور پادشاه  تقریحا همیشه خشک بودناد. یاک مساا

"ایران س ر کرد  بود م  گ ت: 

"  

"یک مساور به ایران گ ته بود:  

بود که دماش تاا کناار  دشات  همانند گربه ای از خود راض در زیر نور خورشید پنج هگار و پانصد متر پایین تر چسحید  به دانمه کو م تهران  "

"یگد با برج های بادگیرش مساوران وارد  در شرق در بعد از نمک در جنور کشید  شد  باشد. 

دشت کویر وسایو رماگ و رماوز و  "

از آن م  گذشتند. مدل  های منیقه سیستان از باد وصل  صاد و بیسات روز   مانند ووکوموتیوی  طووان های شن  ،ظیم معجگات خود را داشت. 

و هناوز مدلا  هاا در باار  زماان  کاه چوپاان  را همارا  باا  ودنادمهنگام  که از خرداد تا شهریور طووان گرم منیقه را در بار ما  گروات در هاراس ب

را چناین توصایف  1329گوس ندانش را زند  بعد از یک ه ته از زیر تپه شن در آورد  بودند صدحت م  کردند. یک آمریکای  دشت کویر سااوهای 

"م  کرد: 
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" 

ران بودناد. تهاران خیار  کنناد  ایا  ووم  و ورهنگ  مراکگ اصل  زندگ  شهری در  اشیه این دشت ورار داشتند که هر کدام انعکاس تنوع

تشکی  م  شد کاه  از دو سه هگار خانه خشت  تخریب شد  بود 1102تهران که توسط اوغان ها در سال  همیشه شهری ناهنجار بود  است. پایتخت

و  رز  سار میشدلندی های اوحواجار آن را به ،نوان پایتخت جدید انتخار کردند. این از نظر استراتژیک معقو نه بود چرا که این شهرستان درواز  ب

را ب  کالس  ن اوراد مدل والت را زیر نظر خود داشت. اما تهران واود زیحای  و پیچیدگ  معماری پایتخت سابق اص هان بود و بیشتر بازدیدکنندگا

  کردناد و کیلومتری جنور تهران شاهر وام وارار داشات کاه رهحاران ماذهح  در آن زنادگ  ما 112 دود  م  دیدند. کسب درآمدو غرق شد  در 

مارز باا    ایاران و هامرس دین  مهم  که  وضه نامید  م  شدند در آن شهر ورار داشتند. دومین مرکگ ودرت مالیان مشهد بود که در شمال شرومدا

ن همیشاه   شادند. اصا ها  رت مدمدم یرازیار ما پیرواوغانستان بود. هر ساوه زاوران برای ادای ا ترام به  رم میهر امام رضام مد  دون هشتمین 

عمااری اساالم  نه های هنر محام استان های مرکگی را تدت تاثیر خود ورارداد  و بازدیدکنندگان از سراسر دنیا مسجد شا  ،حاس را که بهترین نموزی

در وگاان ماشاای باازی چاست تدسین م  کردند. این مسجد در کنار میدان باشکو  نقش جهان ورار داشت که پادشاهان ایران  از باوکن  مرت و به ت

نور غربا  جراز بر وسمت این میدان م  پرداختند. پ  خوش منظر  س  و سه پ  که بر روی رودخانه زایند  رود نیگ در این شهر ورار داشت. شهر شی

تجااری ل  و هیچگا  مد ایران تسلط داشت و وا ه ای ورار گروته در والت  مرت و که تپه های  خشک آن را ا اطه کرد  بود. شیراز شهر باغ هاست

اوظ و  اا،ران ایاران مشاهورترین شا و صنعت  نحود  است. شهرت این شهر به شا،رانم باغ هام شرار و مووعیت اوسانه ایش در اوکارایرانیاان اسات.

 سعدی در مورد ،شق شیرازی به مرغان نغمه سرام شرار شیرین و ،یر گ  رز سرود  اند.

ه دری آباادان باشاهر بنا و ،اراق هام مارز باود با کشورند. استان خوزستان سور میشدمداستان های جنوب  ایران شاهرا  اوتصادی ایران 

لایج پاارس ن  سانگ  بار خداشتن بگرگترین پا یشگا  ن ت دنیا به خود م  باوید. مجوار سوا   جنوب  ایران رشته کو  های زاگرس همانند نگهحاناا

تا به  اشت میگذشتندکیلومتر وسعت د 31میان تنگه هرمگ که باریکترین وسمت آن آن و ازخلیج  که تانکر های ن ت کش تنومند از مشرف بودند. 

برابار    ایاران را ساهکوتا  درآمد ن ت  مدت و درشا  بیش از یک میلیار د ر خرج تسهیالت خلیج پارس کرد  خورشیدی. در دهه چه  مقصد بروند

 نتقادان  را کاهمهار گوناه تهمات  شاا پارس ر   یات  ایران مدسور ما  شاد و  کرد و پایه های رشد اوتصادی ،ظیم ایران را بنا گذاشت. خلیج

"د داردم رد کرد. هنگام  که خحرنگاری آمریکای  از او پرسی نظرمخ   گسترش ولمروی ایران را در  نیات اوا،تقاد داشتند 

"نگار داد: به خحر ای او جواب  دندان شکنانه "

"  

خاود مجاگا  همساایگان ا ازمت اوت خود را که آنها ر هویت مردم ایران تناو ات زندگ  را در امتداد بگرگا  تاریخ تجسم م  کردند. آنها

کرد  بودناد. زنادگ  در آن واالت مرت او باازی بقااء باا واوانین  منعکس زمان و و ا طریق از را خود ورد به گذر مندصرکرد  بودند و    ظ م  کرد

تا جای  که یوناان  هاام   بودند داوم  در  ال تغییر بود. ایران  ها ورن ها اشغال خارج  ها را از طریق جذر را  و روش های اربابان خود تدم  کرد

ترا. بیش از تازی ها و مغول ها در ،وض تحدی  به تصویری از آنها شد  بودند. ایران  ها در و له اول ایران  بودند و بعد ،ررم بلوچم ارمن م کرد و 

و  یم کرد  بودند. مشهور به مهماانوازیم هناربهای  و زرتشت  تقس نود در صد آنان مسلمان بودند اما کشور خود را با اولیت های یهودیم مسید م

دانشم ،لمم ولسا ه و ادبیاات خاود و تجمل  نیگ بودند. مردم  که به   شخصیت مندصر به ورد خودم اما ایران  ها آدمهای غُر زنم مایوسم محاوغه گر
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ر تمام  مشکالتم اشتحاهات و بیشانس  هاای خاود اوتخار م  کردندم دنیای خود را شک  گ ته از توطئه ای طرا   شد  م  دیدند و به همین خاط

بازماند  گان ماهر وادر به نشان دادن شخصیت های مختل   از خود باه خاارج  هاا و  تا  ارباباان خاود کاه را نتیجه کار دیگران م  دانستند. این 

ضرر اومث : آدمها معمو  پشت نم  کنندم وو  اگار به وول یک   معمو  به سر،ت به ودرت م  رسیدند و سریعا نیگ به زیر کشید  م  شدند بودند.

مرزهایشاان تدات  خورشایدی 1200و  1100مووق بودند به همین خاطر زمان  که در ورن  سختزندگ  بکنند بسیار کشند  است. ایران  ها در 

 جار شکووا شد  بود.بودم هنرم ورهن  و ادبیات ایران  در سلسله ص ویه و وا وشار ب  امان روس هام انگلیسها و ترا ها

 Frances)نساایس ویتدجراوااد خحرنگااار آمریکااای  ورَمساااوران خااارج  ایراناا  هااا را زیاارا و باااهوش تلقاا  ماا  کردنااد.  

Fitzgerald)  به ایران س ر کرد و یک گگارش معتحری در باار  زنادگ  ایرانیاان در دوران شاا  دوم پهلاوی نوشات:  1353در سال"

 

 

 

" 

*** 

اخ وویعهاد پسری جوان و بدون شحاهت به پدرشم وویعهد مدمد رضام هیچگا  اصول مدوری دیانش را زیار ساوال نحارد. خادمتکاران کا 

 ا  هاا وی معجاگات و داساتانها هماین جوان و خواهر و برادرانش را با داستان های آر و تار دار زندگ  های غم انگیگ امامان سرگرم ما  کردناد.

 ه خاود گروات.در سن شش ساوگ  نگدیک به مر  بود وو  نجات پیدا کارد معناای ،میاق شخصا  با  سحههنگام  که وویعهد جوان بر اثر بیماری 

او د،اا ما   برای ساالمت  هنگام  که او در بیماری به هوش م  آمد و دوبار  از هوش م  روتم مادرش با ورآن  در دست مرتحا در اتاق ودم م  زد و

در خاوار ی و ر زمان بیماارکرد. هنگام  که از بیماری جان ساوم به در بردم او پدر و مادر و دکتران را شگ ت زد   کرد هنگام  که به آنام گ ت د

ود یگاری شادیدتر باکه یک  از د دو  ادثه دیگربعدها   رت ،ل  به دیدارش آمد  است. او سالمت  خود را مدیون ش ا،ت اوله  ،ل  میدانست. 

اوتاادن او  نگاامم رضا جلوی هدر زندگ  او ات اق اوتاد. هنگام  که وویعهد از اسب اوتاد و سر او به سنگ  برخورد کرد به اطراویان خود گ ت که اما

 را گروته تا از خوردن ضربه شدید به سن  جلوگیری کند.

"سومین  ادثه بسیار واضح بود چرا که به ،مق ا،تقادات شیعه مربوط م  شد. روزی وویعهد در خیابان در  ال ودم زدن بود که  

اماان را زیاارت ما  و مقحار  ام از امامان گروته بود این بار وویعهد جوان این اوهام را نگد خود نگا  داشت. رضا شا  نام پسران خود را "

ن شمیشار یدانست که ایاکردم اما او به صورت یک پادشا  مقتدر  کومت م  کرد و اهمیت زیادی به  قوق اوله  پادشاهن واو  نحود. او به خوب  م

انه  دیگاری ارث خاود را نشارضا شا  طحیعت مرموز و اوله .بود که او را به ودرت رساند  بود و خانواد  او را بر تخت سلینت نشاند  بود نه ودرت 

له اراد  سول ،داوت  و وسیرکه آزمایش های اوویه او نشانه آن بود که خد او را ذات  او میدانست. اما وویعهد  ا،تقاد داشت  ضعف از دیگری نشانه

 خود ورار داد  است. 
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ششصاد و د  ساال بعاد از مایالد مسلمان شد  بودند و نه باه وادرت تصامیم خاود.  ایران  ها با زور جن  و تصرف ایران به وسیله تازیان 

که به او اوهام شد که پیامحر خدا بار روی زماین ما  باشاد. او هیچووات خاود را واردی اولها   وه بود و در مکه تجارت م  کردسا 41مسیح مدمد 

م  دیدید. بعدها و   های  را که به او  در دوست  با یهودیت و مسیدیتم  باشد  "تسلیم در برابر اهلل"که به معن  را نخواند و در دین خود اسالم 

 شارط اصال ورآنم در آوردند. دین اسالم  که او برای مردمش باه ارمغاان آورد پانج  به صورت کتار مقدس مسلمانانمشد  بود جمو آوری کرد  و 

ز مار  مدماد در ششصاد سا  و دو بعاد از مایالد مسایح ارتاش تازیاان باه ایاران بعاد از یاک دهاه ا 15 : ا،تقادم نیایشم صدوهم روز  و زیارت.دارد

مرز مسلمانان بر امپراتوری  کومات ما  کردناد کاه از  خورشیدی 100ساسان  هجوم آورد  و سراسر  خاورمیانه را تسخیر کردند. در  دود سال 

 نظر مووقیت و وسعت با امپراتوری روم برابری م  کرد.

جن  ودرت بین وارثان نگدیک او اختالف بر سر آن داشتند که چه کس  باید جانشین مدمد باشد و رهحری مسالمانان به یک مر  مدمد  

ماا گارو  خاار کردناد. ارا به ،هد  بگیرد انجامید. دو گرو  رویب تشکی  شدم گرو  بگرگتر مسلمانان خود را سن  نامیدند و  کومات خل اا را انت

خلا  با  و  دو جنا  دااد،ای خود محارز  کردند و ،قید  داشتند که وارث به  ق مدمد داماد او ،ل  اسات. دو گار اولیتم شیعه هام شدیدا بر سر

ه جنا  با،لا م  ساینم  نتیجه برای    و وص  مسای  با یکدیگر داشتند تا زمان  که صعود ،ل  بر ،رکه خالوت با ترور او به اتماام رساید. وارث

ا شاد. ایان با   رمتا  سر از تنش جاد  خورشیدی 148تعقیب شد و در جن  کربال در سال یگ در نهایت  خیانت شدم ادامه داد تا زمان  که به او ن

 امامم کاودک  کاه بارای منجر به ایجاد دو مذهب شد. تمام  مد،یام امامات شیعه به وت  رسیدند تا دوازدهمین  با،ث جدای  داوم  شیعه و سن  و

 معتقد ود که شیعیانه این معنا ببه طور اوله  از دیدها پنهان شد. این ناپدیدی یا غیحت امام دوازدهم یا امام غایب بنجات ادامه  را  مذهب شیعه از 

هاا بایاد دن آن زماان آنب  ،داوت  که بار سار آنهاا آماد  اسات. تاا آما برای بازگشت او هستند که مصادف با آخر زمان استم شرو،  بر پایانبه صحر 

 880ساال  شاان محاارز  نکنناد. ت رواه در اساالم در سرنوشات زنادگ  و هاای وحاول کارد  و در مقابا  تلخا  هاای مصایحت سرنوشت تلخ خود را

  ولمارو م هنگاام  کاه ضا ویه ماذهب شایعه را دیان رسامابعاد ووم م سیاس  و ملا  گرایا  باه خاود گرواتدر زمان سلسله ص ویان خورشیدی 

 را گروت.  ""زمان پادشا  ایران وقب  ورمانروای  خود معرو  کردند. درست از همان

رو انیون شیعه نقش مهم  را در جامعه ایران به خود اختصاص دادند که آنها را بیشتر از وح  از برادران سن  خود جدا کرد. ،لما خود را  

در ،م  این بدان معناا باود  ""مردم و وجدان 

که رو انیون نقش خود را کمتر به ،نوان شک  دهند  نظریات مردم م  دیدند تا منعکس کنند  آنم هر چند که ایان نقاش در خاالل کشامکش هاای 

مخاو ت م  کرد بودنادم ،لماا پاساخ شاان  سیاس  و اجتما،  جای خود را ،وض م  کرد. در مواردی که مردم درخواست تغییرات از پادشاه  که

"نوشته بود:  1356بود. یک گگارشگر ایران  در سال بسیج کردن مساجد برای به خیابان آوردن مردم 

ماردم  "

نترل ما  شاد. رو انیون را از طریق تامین ماو  آنها کنترل م  کردند و در وحال از اصول و اخالق دین  آنها پیروی م  کردند که توسط رو انیون ک

 کاه جامعاه مومناان در زماان  و جاای و  16مساجد شیعه در ایران به صورت گسترد  در ایران وجود دارند و بدون ساازمانده  مشخصا  ادار  میشاوند

                                                           
امامت نم  باشد. منظور نویسند  پنج کاری است که هر مسلمان معتقد باید در زندگ  خود در اینجا پنج پایه اصل  به منظور پنچ اصول دین اسالم: تو یدم نحوتم معادم ،دل و   15

 .م دهدر،ایت کرد  و انجا

 و میمئنا امروز  )بعد از انقالر( مساجد به صورت دیگری ادار  م  شوند. م  باشدبه خاطر داشته باشیم که این اظهار نظر در مورد مدیریت مساجد در زمان شا    16
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واگوم باه طاور  بخواهند به صورت م ید و موثر مورد است اد  ورار م  گیرند. در غیر اینصورت به ،نوان ذخاور جامعه نگهداری م  شوند تا در صورت

 م ید از آن است اد  کنند.

د.  ودر این  ال نگرش ایرانیان نسحت به اسالم مانند هر چیگ دیگری یک دسات نیسات و گااه  اوواات باه طارز ،جحیحا  دو پهلاو ما  با 

"ر،ایت ووانین اسالم  در ،موم و ،الوه به مذهب نسحت به 

تعصاب باودن و میران  ها باه ،حادت م  کردندم ا تما  واودین بیشتر معتقد بودند تا ورزندان آنان یا بلعکس. انسلها با شوق و شور مختل    "

غ را در کاه درو ذهح دیم  مایاهم یاک رسام واقّو اوت کردن در مورد ت سیر کتار آسمان  خود معروف نحودند. هر چند است اد  بدبیناناه آناان از تَ

بودم اماا  ات  رزرو شد . با اینکه تقّیه وقط برای مووعیت های  یتوجیه م  کرد زمان  که معتقدی برای پیروی از مذهب شیعه ا ساس خیر میکردم

اوکلا   صارف مشاروباتاسالم م مالها و مردم ،ادی از این را  گریگ خیل  سریو برای مناوو و مقاصد شخص  خود است اد  م  کردند. و هر چند که

 ودر طول ورن ها کام  کرد  بودم اما اشتهای ایرانیان برای شرارم زن و موسیق  ا،مال شخص  هایروتار بر  سخت های مددودیت ورا ممنوع کرد  

انیون هماان د وادرت  رو ادر ماور بیش ادامه داشت.  ت  هنگام  که ایران  ها اد،ای ا ترام به مال و رو ان  مدله خود راداشتندم بسیاری از آنها

م شاانر پشات سار د ان آنانرد زنشایعات در مو امادر نگد مال و رو ان   مدترما ساس اهانت  را به آنها نشان  دادند که نسحت به شا  خود. با تقوا و 

" :اومث  ودیم  ایرانبه وول یک ضرر یک ا غ.  هب خودشانو مقایسه سرنوشت و جوا های نیش دار   آنهاگند   هایتمسخر شکم

"  

*** 

    مااد. رضاا شادر سن دوازد  ساوگ  وویعهد ایران سوار بر رزمناو روس  در بند پهلوی شاد و باه ساوی مدرساه شاحانه روزی در ساویس سا ر کار

 . یکا  مهرپاوروپاای  داشاته باشاد. او اجااز  داد تاا پسارش دو همارا  داشاته باشادخواست وارث تاج و تخت او تدصایالت و دیادگاه  کاامال ار

یک رزند ین وردوست و س متیمورتاشم پسر وزیر دربار و دیگری همحازی مورد ،الوه او که بعدها تاثیر به سگای  در سرنگون  سلینت پهلوی داشت

سار پایش از پهاد باود. ایان   به اروپا به مدت پنج سال از پدر و مادر خود دور خوا. تردیدی نحود که وردوست جوان برای همراه  شاهگاداوسر وظی ه

  کارد و باا خاود ا او روتار ماین پنج روز از ه ته را در کاخ به سر م  بردم جای  که شاهگاد  تنها او را در مدحت غرق م  کرد و مانند یک ،روسک ب

"که رضا شا   اشرف بعدها به یاد آوردشاهدخت به همه جا م  برد. 

"وردوست اغلب ناپدید م  شد  "

" 

م مدرسه شحانه روزی معتحری که در  اشایه دریاچاه ژناو وارار داشاتم (Le Rosay)کمرو توسط همکالس  هایش در وُو غُس   د  شاهگا 

ورود شااهگاد    بعدها در مجله نیویورک ر داستان (.Frederick Jacobi Jr)یک شاگرد آمریکای  وردریک ج یکوب  جونیور جای خود را پیدا کرد. 

"روزی منتشر کرد: را به مدرسه شحانه 

"از کنار جمعیت کنجکاو که بر روی پلکان ایستاد  بودند رد شد ووت  این پسر تاز  وارد  "

 (Charlie Childs)در اواخر آن روز شاهگاد  وردریک جیکوب  جوان و دوستش چارو  چایلدز  "

ووت  آنان نپذیروتند که در مقاب  او بایستند و یا به هر صورت دیگری به مقام سالینت  او ا تارام بگذارنادم او را دید که بر روی نیمکت  نشسته اند. 

" که با،ث شد چارو  بر کنار سر شااهگاد  باا مشات ضاربه زناد و او را نقاش زماین کناد. ""
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" 

 –خواستار صلح بود تا اداماه جنا  بیشتر ربه اول را م  زد وو  بعد پسری بود که ضزد و خورد  یاط مدرسه نشان داد که شاهگاد  ایران  

در آزماایش وادرت باا انساانهای بگرگتار م اوگوی  که مجددا در طول زندگ  او 17میخواست که دوستش داشته باشند تا به او ا ترام بگذارندبیشتر او 

ری گروت و انتخار او به ،نوان کاپیتان تیم ووتحال مدرسه اووین طعم رهحاری و مد،  تر تکرار شد. اما شاهگاد  روته روته از همکالس  های خود برت

ایران   متعصب از طرف مراوحین با ایندال از شرکت در بسیاری از وعاویت های معموو  دانش آموزیتوسط نو،  دموکراس  مردم  را به او چشاند. 

ایران  ورار م  دادند. تنها و دوتن  تسال  خااطر را در ا،تقااد و   سنت  سهای پادشاه خود منو م  شد. آنها این جوان را تدت تاثیر اهمیت وَّر و در

"د،ا جستجو م  کرد. او به خاطر م  آورد: 

"ری را کاه باه ،ناوان پادشاا  انجاام دهاد ایجااد او روزی پنج بار نماز م  خواند و تصمیم گروت اوواین کاا "

درخواست های مردمش در ارتحاط باشد. مصیحت در ولاب ا،تقاادات شایعه وارار داشات و درد و رناج او در با باشد که او را وادر سازد تا  "

طول زندگ  اش داشت. با ب  میلا  پادرشم زماان  کاه او در خاارج برای انجام در مهم ماموریت   اورا متقا،د کرد  بود که  شاهگاد دوران کودک  

 بودم شاهگاد  نه تنها مومن تر در ،قاید مذهح  اش شدم بلکه از نظر اجتما،  نیگ آزادیخوا  تر شد.

*** 

رزوهای امپراتور بگر  روسیه هنگام  که پسر رضا شا  در مدرسه شحانه روزی بسر م  بردم رضا شا  ایران را در مسیر مدرن شدن پیش م  برد. او آ

ایین ارتاش باه پیت ر کحیرم که آن کشور را مدرن کردم در سر م  پروراندم اما شخصا بیشتر از ناپلئون بوناپارت ورانسوی اوهام گروته بود که از رتحه پا

خاواری هاای گذشاته را از  قارت هاا و و  ودرت رسید  بود و تمدن  جدید ساخته بود. رضا شا  مصمم بود تا یک دووت مدرن را پایه گذاری کرد 

اتاریش مقایساه  )Hapsburg( 19انگلساتان و هَپساحور  )Tudors( 18رپهلوی را با خانواد  سالینت  تاودو یک پژوهشگر ایران  که سلسلهبین بحرد. 

ارج از پایتخات د کاه دووات در خارضا شا  در کشوری به وادرت رساید  باو .نشانه های ،صر پهلوی ساختمانهای دووت  بود"کرد  بود نوشته بود: 

 ".ساابقه نداشات دو هگار سال گذشته ایران تاریخ در که گسترد  ای بوجود آورد  بود دووت  ایران ساختار در   ور بارزی نداشت وو  هنگام ترا

که به صورت ماویات ما   یران رارا مجحور سازد تا سهم درآمد ن ت  دووت ا (Anglo-Persian) انگلیس -ایران ن تاو به دنحال آن بود که شرکت 

". ساازدو بیمارستان هاا  مد  را خرج ساخت سدم را  آهنم بنادرم کارخانه هام مدارسم دانشگا  هاآبیشتر کند و این پووهای بدست  پرداخت 

جایگگین تقویم وماری تازیاان  شیدی خوربه ،نوان بانک مل  ایران تاسیس شدم سیستم متریک به ،نوان وا د انداز  گیری معرو  شد و تقویم  "

                                                           
که ا ترام به خاطر این نیست که شما وردی خور و دوست  معناویاس تعجب آور باشدم اما در ورهن  غرر ا ترام همرا  با ترس است. بدین اید برای بسیاری از ایرانیان این ش  17

 ن تلخ کند!ناآدگ  را بر ادر است زنوطرف مقاب  ذاشتن گرام نذارند ودرت بیشتری از آنان دارد و در صورت ا تگا ترام م   اورادیداشتن  هستید. بسیاری از اوراد در غرر به 

جن   بود که در پ  هنری ه تم  کومت کرد. اووین پادشا  این خاندان ایروند و گیوو  مانگلستان بر خورشیدی  982تا  864یک خاندان سلینت  بود که از  خاندان تودور  18

 .دمنتق  ش استوارت که ورزندی نداشتم سلینت به خاندان اویگابت یکم ید. بعد از درگذشتبه سلینت رس ریچارد سوم و بعد از پیروزی بر رزها

امپراتوری  بود  است. آواز  این دودمان به خاطر برگگیدن بسیاری از امپراتوران اروپا در پادشاه  دودمانهای ترینیک  از مهم )Habsburg( آومان  به دودمان هابسحور   19

کانتون  و سوویس شان بهدمان که خاستگا و چندین کشور دیگر نیگ از این دودمان بود  اند. این دو امپراتوری اسپانیا ماتریش دمان استم همین طور پادشاهاناز این دو مقدس روم

را نیگ به  مجارستان و ابوهمی ماسپانیا مدیبورگون هامرشته از ازدواج که شش سد  به طول انجامید. سپس یک کردند گرددم  کمران  رام نخست در اتریش آغازبازم  آرگاو

 .هابسحور  اسپانیا و هابسحور  اتریش تقسیم شد  میالدیم دودمان به دو بخش 166آنان اوگود. در سد  ولمرو 
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 در رشاته هاای ،لاممشد. برنامه های واکسیناسیون امراض را از بین برد. صدها دانشجوی جاوان باا بورسایه کاما  تدصایل  بارای اداماه تدصای  

اوواین  1314ن باشاند. در ساال . بعدها آنها بازگشتند تا نس  بعادی اطصاال  طلحاان ایاراحه اروپا و آمریکا ورستاد  شدندپگشکی و آموزش وناوریم

 . 20پاشا  پهلوی نام پارس را به ایران تغییر داد تا خاطر نشان کند که راه  برای بازگشت به گذشت نیست

هر چند که ،لما رسیدن رضا شا  به ودرت را امکان پذیر کرد  بودندم اما شا  مصمم بود کاه پاا جاای پاای آتااتورا ترکیاه بگاذارد کاه  

هماه آزاد  موم  را بارای،او  وضه های ،لمیه را بستم است اد  اماکن  یت و مذهب نم  توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.مدرن معتقد بود

در  1314در ساال   ورششا و مقاومات موجاب نهایات در کرد و وانون های کار را تغییر داد و اجاز  داد تا زنان وارد بازار کار شوند. این اودامات

عه تصمیم به ترا منگوت خودم بیشتر رو انیون شی دادن از دست و شدید سرکور با مواجهه ه با دخاوت نیروی نظام  سرکور شد. درمشهد شد ک

جواماو باگر   یک  دیگر از زندگ  در ،موم گروته و تعدادی نیگ ترجیح دادند تا ایران را ترا کرد  و به یک تحعید داوم  در کشور همسایه ،راق که

ضاا شاا  رد داشتند. ریک مُهر ،ملکنجا زندگ  م  کرد تن در دهند. رضا شا  همچنین وردت مجلس را تا  دی کم کرد که تنها به ،نوان شیعه در آ

وارار  آزار و اذیات از مجلس انتظار داشت تا در مقاب  خواست او سر خم کنند و صدها مخاو ین سیاس  کاه وادرت او را زیار ساوال میحردناد ماورد

 به زندان اوتاد  و یا تحعید شدند.گروته و با 

 پسر بچه مدرسه ای ات اوات ایران را با اشتیاق دنحال م  کرد. یک  از مساول  که نظر او را بسیار جلب کرد رهای  زنان بود. در ناماه ای 

ا  به ا،یاء  قوق تصمیم رضا ش در موردبودم شاهگاد   نوشته  ""خیار به  1314بهمن  12که در تاریخ 

"چنین نوشته بود: یکسان به زنان 

 همچنینم "

در بندر شهر پهلوی که باه ناام سالینت ایاران تغییار ناام داد  باود ونگار  1315اردیحهشت  22رزمناوی که وویعهد را به وطن باز گرداند در تاریخ 

نواد  پهلوی همگ  با رضا شا  که به تنهای  ایستاد  بود در اسکله ایستاد  بودند. رضا شا  به آراما  ایساتاد  و نگدیاک شادن کشات  از انداخت. خا

بازگشت پسرش بعد از پنج سال طو ن  برای او ودظه ای ا ساساات  باود کاه آن پادر ساربلند  ااظر نحاود باا کاس دیگاری دور  را تماشا م  کرد. 

اما زمان  که شاهگاد  به طرف او آمد به نظر رسید تا ودظه ای آن پسر مری   را که  ا  تحدی  به مرد جوان خوش ویاوه ای شد  اسات وسمت کندم 

ای  باه را نشناخته است. پدر و پسر با یکدیگر دست داد  و همدیگر را بغ  کرد  و به طرف ملکه و دیگر شاهگادگان که وحاس و کال  های مدرن اروپ

"شااهدخت اشارف متوجاه شاد کاه تاا چاه  اد بارادر او در اسکله منتظرآنان بودند روتناد.  چادر بدووار  سنت  به تن کرد  بودند و جای

                                                           
شد که هخامنشیان چون از ووم پارس بودند این نام را بر اینجا مترجم با نویسند  تواوق نظر ندارد. نام پارس همانیور که از معن  آن به خوب  پیداست از زمان  بر روی کشور نهاد    20

ن نیگ در والت ایران ت که هم اکنوووام  اسروی کشور ورار نهادند. رضا شا  کحیر با تغییر نام از پارس به ایران که به معن  سرزمین آریایان میحاشد و آریایان متشک  از تمام ا

  مام  آنها است.تور متعلق به هد که کشدهام ورهام سیستان  ها وغیر . رضا شا  با انتخار نام ایران خواست به تمام  اووام نشان زندگ  م  کنند: مانند پارس هام ترا هام کرد
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"شد  است. او در مورد مسئوویت های آیند  اش بسیار هیجان زد  بود.  "

" 

"هنگام  که کاروان موتوری از بندر پهلوی  رکت و از طریق کو  های اوحارز باه تهاران رهساپار شادم شااهگاد   

"سوا   دریای خگر ایران که وحالً خرابه ای بایش نحاودم  "

"ایران در  ال روات و آماد بودناد و  لماشین های دوج در خیابان های شما "

"ود. مکان پذیر نحبدون دادن باج و تریاا به راهگنان و س ر با ا غ ا تنها یک دهه وح  س ر به تهران روزها به طول م  کشید و "

 باا یر باجاان راننادگ  رانندگان هی "

هران ات ااق در ت جاوب تر ات اقشد  بودند.  ""  به خط ابرها را تجربه م  کردند. پست خانه های ودیم  تحدی

"اوتادم هنگام  که د  ها هگار بینند  درخیابان کاروان موتوری شاهگاد  را غرق از گ  کردند. 

" 

 )St. Cyr( 21ساییغ نیس شاد  کاه از روی آکاادم  نظاام  ساام موسسه ای تااز  تاسااوسری تهران دانشکد  در دانشجو ،نوان وویعهد به 

کرد و تا دو سال در مانورها شرکت و تاکتیک و استراتژی نظام  میاوعه کرد. بعد از وارغ اوتدصیل  با درجاه  منا ثحت ورانسه اوگوبرداری شد  بودم 

رضا شا  همگمان پسر خود را آماد  نقش و مسئوویت پادشاه  کارد و بااهم باه منااطق مختلاف ایاران  ستوان دوم به ،نوان بازرس ارتش منصور شد.

" تا چاه اناداز   ر کردند. وویعهد متوجه شد که مقامات  را که در را  مالوات کردندبرای مالوات مسئووین استانها س

ایرانا  باه  او برای انگوای پدرش نگران بود. او مال ظه کرد که تا مقامات "

ت را در برابر او نداشتند و این مسئله به طرز خیرناک  او را از ،قاید ،موم  جدا ما  سااخت. مشکالدند که جرات اراوه انداز  ای مر،ور پدرش بو

 یاک ورساتاد  ت خود م  توانند به پسر او مراجعه کنند و وویعهد نقشمشکالبه تدریج درباری ها که از رضا شا  م  ترسیدند دریاوتند که برای ابراز 

،ملا   جنحاه ،هد  گروت. رضا شا  صحورانه به پیشنهادات پسر خود گوش م  داد و به ندرت با توصیه های او مخاو ت م  کرد. یاک واسیه را به و

"داشت: پادشا  پیر م  خواست و اوت جانشین خود را مدک زند.  در امر وجود

"  

  سااس  تا  موضاوعجرات کرد تا   را به نمایش م  گذاشتم و جوان طلب اصال  یک تمام شوق  به ،نوان وارث تاج و تختم وویعهد 

خگر را با پدر خود میر  کند. منتقدان رضا شا  را مدکوم به مصادر  و یا خرید بایش از  خانواد  پهلوی در سوا    مستغالت و امالا های دارای 

او به خاطر م  آورد که پدرش صحورانه توضیح داد که با ویمت های مصنو،  ارزان م  کردند. سه میلیون هکتار از زمین های مرغور سوا   خگر 

                                                           
توسط ووای آومانم این  جن  جهان  دوم بنیان نهاد  شد. در آغاز در نگدیک  پاریس بود. پس از اشغال ورانسه در 1803و به سال  ناپلئون بناپارت توسط ادم  نظام کآین ا  21

خش گور بدر ) عل مدرسه برای مدت  به جنور ورانسه منتق  شد و سپس تعیی  شد. پس از آزادسازی ورانسه و به ،لت تخریب ساختمان ودیم م مدرسه به مکان و

 .انداوتدصی  شد ن ر از مدرسه سن سیر وارغ 65م000تا کنون  1802منتق  شد. از سال  (ورانسه برتاین در
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یان خرید زمین های نگدیک به مرز برای امنیت مل  بود  است. هر چند که او زندگ  بهتری را برای کشاورزان ایران م  خواست وو  میدانست کاه ا

"در اوویت اول ورار داشت.  امر به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و امنیت مل 

 توضیح دا  نشد  است که این نوشته از وول کیست؟ "

سیاس م یک اشراو  که از طریاق ازدواج باا سلساله ،اگل شاد  واجاار نساحت  شا  به پسر خود هشدار داد تا به خاطر مشهور ترین زندان  

یاار داد  باود و از مخاو ت کرد  بودم به رضا شا  در مورد دیکتاتوری اخ 1304روتن سلسله پهلوی در سال داشتم مداخله کند. مصدق با شک  گ

ر شارایط سان  و و گ ته بودناد کاه باه خااط مایت کرد  بود. ورزندان مصدق از وویعهد تقاضای بخشش کرد  بودند  1285وانون اساس  مشروطه 

رد وو  باه پسار خاود کبا آزادی مصدق از زندان مواوقت  1319ایط سخت زندان را تدم  کند. در سال ویگیک  پدرشانم او وادر نخواهد بود تا شر

 تذکر داد که در آیند  او از گروتن این تصمیم پشیمان خواهد شد.

*** 

کرد وو  تا کنون به  کر م سلینت کرد. او مدت  بود که به کنار  گیری وبرای شصت ساوگ  توجه خود را معیوف به جانشین  سن در رضا شا       

 رت کنار  گیریاز ود خورشیدی اول تصمیم داشت تا در اواخر دهه بیست طور واضد  زمان مشخص  را برای واگذاری ودرت ا،الم نکرد  بود. 

ویگیکا   . رضاا شاا  وادرتترین مشاور او با وویعهد در مورد یک طر  انتقال ودرت برنامه ریگی شد  بدث کرد  بود اطمینان مورد کندم اما یک  از

 بود. روزهای آخر زندگ  خود به وکراز دست م  داد و شاید خود را آرام آرام 

بعنوان یک سلسله تاز  تشکی  شد  پهلوی ها با کمحود نامگدهای مشروع بارای باه ،هاد  گاروتن تااج و تخات روبارو بودناد. طحاق واانون  

د  ،لیرضا واجد شرایط برای سلینت بودند. برادران ناتن  آناانم ورزنادان رضاا شاا  از همساران اساس  وقط وویعهد مدمد رضا و برادر تن  او شاهگا

رضاا شاا  در نظر  .ضروری بود وارث برای داشتن یک وویعهد دیگرش خون واجار در رگهای آنان بود و به همین خاطر نامناسب تلق  م  شدند. نیاز

بودندم هر چند که نامگدی مشترا آناان  کرد  ازدواج دستچین شد  خواستگاران به وم اشرف و شمسا دختران مورد موضوع ازدواج ا ساساتانه نحود.

به یک شو تلویگیون  شحاهت پیدا کرد هنگام  که شمس تصمیم گروت به نامگد خواهر کوچکش وریدون جم جاوان  خاوش ویاواه  کاه پسار نخسات 

کاه از او خوشاش نما  آماد خواسست تا نامگدهای خود را ،وض کنند و اشرف با ،لا  واوام وزیر و اوسر ارتش بود ،الوه مند است. پدرشان از آنان 

"ازدواج کرد. اشرف در خاطراتش نوشت: 

"  

                                                           
 1889در سال و  نمایم   وعاویت ،یر و جواهرآ ت پوشاام استم که در زمینه طرا   و تووید ورانسوی طرا   مد و کا ی ووکس شرکت (Lanvinورانسوی به)م ونوین  22

 .اندازی شدرا  جین ونوین توسط
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دوست داشاتن  ووزیاهم خاواهر  توارث خود را با شاهدخا شا  مسای  را در دست خود گروت و پسر با کارای  خشک و متداول خود رض 

"خاطرات خود نوشت:  ردرضا شا  بعدها شا  واروق مصر نامگد کرد. مدمد 

ک یاهلاوی باه ،ناوان پ سلساله باه بخشایدن مشرو،یت پدر او برای "

قاط دو ه تاه ر یکادیگر را وزوج نامگد شد  برای اووین باپیمان با بگرگترین کشور ،رب  یعن  مصر بود.  مشتاق به ایجادخاندان سلینت  تثحیت شد  

ندارند. به هر  ا یکدیگربمشترک   نقیه نظر هیچ تقریحا به این نتیجه رسیدند که آنها مالوات کرد  و 1317اس ند  25وح  از مراسم ازدواجشان در 

گ  دربااری واهر  و زناد از تراروی آنان با یکدیگر ازدواج کردند. ووزیه زیحا که در مصر دردانه و ستایش شد  بود سع  در پنهان کردن خشم خود 

  دیاد. ماردم ماخسته کنناد   د نم  کرد. او تنها و  وصله اش سر روته بود و توطئه زنان پهلوی رادر تهران  که برای او بیشتر شحیه یک شهرستان بو

ماا زنادگ  او باا وویعهاد ادختاری باه دنیاا آوردم  1319ایران او را به مساو  آنان ب  ،الوه م  دیدند و ا تما  هم همینیاور باود. ووزیاه در ساال 

"در ازدواجشان او گ ته بود:  د برای شکستمووقیت آمیگ نحود. با توضیدات مرموز خو

 دند.شایعات  در شهر پیچید  بود که زن و شوهر هر دو ،شق را نگد دیگران پیدا کرد  بو "

جلاوگیری از اوتاادن روسیه شوروی ایران را به بهانه سست و ب  پایاه  ارتش بریتانیا و 1320با شروع جن  جهان  دوم در سوم شهریور  

ال وادرت باه ا  بارای انتقاشاطر  برنامه ریگی شاد  رضاا  ری  هام جاد  ها و منابو ن ت  کشور به دست آومان  ها ایران را اشغال کرد  و بدین ترتیب

ا ع وارن ایاران رکردن در برابر همان ودرت های خارج  باود کاه در شاروواوع  سیاست بییرو  رضا شا  و سر خم  مشک  .هم ریخته شد هپسرش ب

آورد کاه  رف به یاد م اشغال و بین خود تقسیم کرد  بودند. در روز اشغال ایران خانواد  سلینت  برای صرف نهار دور هم جمو شدند. شاهدخت اش

"پدر او گ ت:  ""خلق و خوی بر سر س ر : 

در آن  "

"ودظه وویعهد اسلده ای به خواهر خود داد و به اشرف خود گ ت: 

وز بعاد ر "

بعاد از  روتاه بودناد وگها در زیر زماین کااخ پناا   بمب های خود را رها کردند. ملکه و شاهدختهواپیماهای بمب اوکن به اطراف تهران رسیدند و 

 تهران را به مقصد اص هان ترا کردند.  ماتمام بمحاران

 25شا  و ورزند ارشد او برای بسیج ژنرال ها و ارتش در تهران ماندندم اماا ارتاش ایاران باا یاورش مت قاین از هام پاشاید  شاد  باود. در  

ا ام اء کردم وحاس های نظام  خود را با کات و شالوار تعاویض کارد  و بارای پیوساتن باه همسار و سند رسم  کنار  گیری خود ر 1320شهریور 

 خاود را آمااد  کناد ،مرآخر و زندگ  در تحعید تاخارج از ایران  بهدخترانش راه  اص هان شد. واتدان انگلیس  به او گ ته بودند که باید برای تحعید 

گاق که با سمح  ورار دادن ناپلئون بوناپارت به ودرت رسید  بود. شاهدخت اشرف به پدر خود اوتماس کارد پایان  مناسب برای یک سرباز پیشین و –

"تا به او اجاز  دهد که همرا  او باشدم اما رضا شا  نپذیروت. پدرش به او گ ت: 

سوار بر کشت  انگلیس  شد که مقصدش آرژانتین بودم کشاوری کاه رضاا شاا  تارجیح ما  داد در مدروم از مقامم درجه و اموال رضا شا   "

که کشت  به آبهای آزاد رسید کاپیتان کشت  به او اطالع داد که در واوو به طارف مکاان داوما  تحعیاد آنجا دوران تحعید خود را بگذراند. اما ووت  

نکه انگیس  ها از آن خحر داشته باشندم زمان  کاه آبدون  –که آوریقای جنوب  م  باشد در  ال  رکت هستند. پسر او بعدها به این کنایه اشار  کرد 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

62 

 

تصمیم به کنار  گیری و زندگ  در خارج از ایران تاا روزهاای آخار ،مارش گروتاه باود. مدماد رضاا ضاا  بعادها پدرش  آنها ایران را تسخیر کردند

  ""نوشت: 

مخاو ات  کنند. اما به خاطر ترس از س یران روس و انگلیس در نظر گروته بودند تا سلسله پهلوی را با سلسله انعیاف پذیر واجار تعویض 

و اماالا  س  خواهد بودمل  گرایان این اید  را رها کردند. در نخستین نیق خود شا  جدید مجلس و ملت را خاطر جمو کرد که او طحعه وانون اسا

دید را کوتا  کارد  ل و پر شا  جمم بودند تا بانیق او به خوب  پذیروته شدم اما وزیران و س یران متدد او مصپدری خود را به ملت باز خواهد گرداند. 

 ما  خواسات از و او را با شخصیت های ودرتمند ودیم  که مصمم در بروراری مجدد  کومت مشروطه بودند ا اطه کنناد. شاا  جاوان هار باار کاه

ش تدقیار ا این کار نایبند نشان م  داد و پایتخت خارج شود باید کارت شناسای  خود را به نیروهای روس  که از درواز  های شهر مراوحت م  کرد

تاوین بود دم این وقط اسد اهداف جن  به تهران پرواز کردنبرای بدث در مورزووتم استاوین و چرچی  رُرا ا ساس م  کرد. دو سال بعد هنگام  که 

ه او کاست. رُزووات گ ات ادووت ایران سگاورا آن بیست و چهار ساوه ا ترام  را بگذارد که او وکر م  کرد به ،نوان رویس به شا  سع  کرد تا که 

"خوشدال میشود پذیرای شا  در مد  سکونت خود درس ارت روسیه باشد. شا  به تلخ  به یاد آورد که 

ا باه ای زخام خاود رجی  از این دست ب  ا،تنای  ها "

 جای م  گذاشتند.

اووین ساوهای پادشاه  همان ماندن بر سار وادرت م  یاوت و شاید بگرگترین دستاورد او در  ""شا  خود را  

اماا باا ایان  " "زارت امور خارجه خود اطالع داد که شا  جوان وس ارت آمریکا در ایران به بود. 

 م  بینند.  او شخصیت و گرای  آرمان در وجود وکر م  کنند آیند  ی خوب 

"م  گ ت: پنهان کند.  سرخوردگ  خود را از شانس خودشا  جوان به سخت  م  توانست    

بارای بارای  مداران وادیم یک سال بعد از آنکه به پادشاه  رسید  بود با تن  چند از سیاست "

"خواست او در اصال ات گسترد  اجتما،  و اوتصادی مالوات کرد. 

زیاران او و "

 ردند. کن دارد رد م  اید  های انقالب  او را تدت ،نوان سخنان تو خاو  و نسنجید  یک ورد جوان که ووت بسیاری برای تلف کرد

برگاگار  خورشیدی آرمان های سرشار از جوان  شا  بیشتر از هر زمان دیگری در مراسم  که برای رهحران مذهح  کشور در د  های نوزد  

نگهحاناان اخالوا  و  به ،ناوان شانوظای  را به کرد ابراز شد. جمالت  که بعدها در طول زندگ  اش مانند اروا   به سراغ او بازگشتند. او رو انیون

 با  هگناام را در آگا  کرد. او به آنان یادآوری کرد که هیچ رهحری در ایران ماوراء وانون نم  باشد. در اشار  باه وَّار شااه  کاه شاورش معنوی ملت
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"را مجاز میشمارد گ ت:  ،داوت 
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3 

 شیر پیر

 

 من هیچووت کاری بر ضد او نخواهم کرد.

 

 

 رضد دووت خود توطئه کند؟بآیا تا بدال پادشاه  بود  است که 
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برای دیدن شا  در خیابان گرد هم صدای گلووه در روبروی دانشگا  تهران شنید  شد در  او  که جمعیت  1327بهمن  15 زمستان ظهر از بعد در

 آمد  بودند. او در  ال ودم زدن در   ور مردم بود که مردی از کیف ،کاس  خود اسلده ای درآورد و از واصله ای نگدیک به طرف سر او شلیک

"کرد. شا  که ووت  برای پنا  گروتن نداشتم سه گلووه اول 

مداوظ پادشا  جوان به طرف ضارر شلیک کرد و در دم او را  "

 در او  که  بعد از ظهر آن روز باند پیچ  شد  و در کشتم در  او  که شا  را که خونریگی بسیاری داشت سریعا به بیمارستان منتق  کردند.

 پیام رادیوی  برای ملت خود ورستاد و آنان را خیر جمو کرد که بیور جدی آسیب ندید  است. داشتتخت بیمارستان ورار 

  سوء وصد به جان شا  دومین گریگ واب  توجه او از مر  در کمتر از یکسال بود.چناد ماا  وحا  هنگاام  کاه در  اال پارواز باا هواپیماای 

"خاموش شد و شروع به سقوط کرد. هواپیما خص  موتور بودم بدون هیچ دوی  مش کوچک

دن دانااتوان در  او در مورد هنگام اصابت هواپیما با زمین توضیح داد کاه بادون داشاتن وادرت  رکات و

م از  رخاورد کاردا سان  بگرگا  بملخ هواپیماا بارا به با  بحرد و از برخورد آن به صخر  ها جلوگیری کند.  به مووو نوا هواپیما ه بودتوانست ممانور 

"بر زمین نشست. او گ ات:  هواپیما جدا شد و زیر هواپیما را تکه پار  کرد و هواپیما معلق  زد و

قابا  دانشاگا  مه جان او در سقوط هواپیما و سوء وصد ب

  بر اینکه خدا مد اظ او است تقویت کرد.محن  را تقدیرگرایانه او  تهرانم باور

صالح و جهان  دوم برای ایاران  از کا های کمیار بود. پایان جن در ایران ایمان و شانس اواخر دهه بیست و آغاز دهه س  خورشیدی  

جمااهیر  شاور باه اتدااددیک  این کنگ مجن  سرد سوق داد. ثروت ن ت به ارمغان نیاوردم در ،وض ایران را به طرف جریان های خیانت کارانه ثحات 

اء کارد  یماان  را ام اپایران را به غنیمت  تحدی  کرد  بود که ارزش جنگیدن  را داشت. با اینکه مت قین زماان جنا   مشوروی سابق و خلیج پارس

ه بهاناه بار خااا ایاران یروهاای خاود دبا نگا  داشتن نکه تا شش ما  بعد از شکست آومان خاا ایران را ترا کنندم استاوین تصمیم گروت تا  دبودن

در روبرویا  باا وشاار  . وقاطمدک زنادرا  ،گم آمریکا و بریتانیادر استان آذربایجان در شمال ایرانم   نشاند  دست کمونیست  دووت  مایت از یک

نجاات یاوات.  ت کمونیسات م کو یکشدید دیپلماتیک دووت ترومَنم رویس جمهور ووت آمریکام بود که مسکو ،قب نشین  کرد و آذربایجان از 

حاور باه ن کمونیسات مجارتش او را متقا،د کرد که برای جلوگیری از ورار گروتن در پشت پرد  هاای آهنای سراناین اووین بدران جن  سردم شا  و 

 نگدیک با آمریکا م  باشند.ای داشتن رابیه 

تاسایس  1287جای  که کمپان  ن ت  ایران و انگلیس کاه در ساال  ایران را نیگ در بر گروته بودم  آشور های سیاس  استان های جنوب 

استعماری  کومات ما  کارد. هنگاام  کاه  ناظر یک مناطق با غروراین شد  بودم هنوز تووید ن ت ایران را در دست داشت و بر بخش های زیادی از 

ادهای بهتری که دیگر کشورها باا شارکت هاای ن تا  مختلاف در وراردخاطر ب ایران به غرامت پرداخت تواوقنامهاین شرکت ن ت  با درخواست وحول 

که با،ث از دسات دادن کنتارل بریتانیاا  آنها خواهان مل  کردن ن تم .دندزا،تراض  خشم دست بهبا  م ایران  هاخاور میانه بسته بودند مخاو ت کرد

داخل  ایران م  شدم بودند. گروهای اوراط گارای سیاسا  و ماذهح   بر ذخاور ن ت  ایران و پایان پنجا  سال دخاوت مداخله تنگلیسس  ها در مسای 

و مردم را بر ضد دووت سلینت  تدریک کنند. هر چند که پلیس سریعا ساوء وصاد باه جاان   درک سوء است اد از تاریک  بیرون آمد  تا از ناآرام  ها 

یاا  ""یاان باه خاوب  ما  دانساتند کاه ضاارر باا گارو  شا  در بیرون دانشگا  تهران را به گردن کمونیست ها انداختم اما بازجو

 باود  اسات. بودم متددها م یک گرو  شیعه که هدوشان بروراری وانون اسالم  و رهای  ایران از  کومت غیر مذهح  و ن وذ غرب  ""
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و دو سال بعد نخست وزیر ایران  اج ،ل  رزم آرا  را کشتند یر دربار اوبه در بردم اوراطیون مذهح  وز مدر همان ساو  که شا  از سوء وصد جان ساو

 را در مسجد سپه سا ر تهران ترور کردند.

: "اوراط گرای  بود. یک بازدیدکنند  گ تخشونت نه پرورش یموقر و ب  سوادی ز 

ماند  ایاران  ن اوتصاد ،قب م وزیران او و هیئت های غرب  نگراشا "

دشااه    که دیگر پادر زمانو دووت ضعی   که ایران را در معرض براندازی  کوت شاهنشاه  توسط کمونیسم ورار دا  بودم بودند. سلسله پهلوی 

و  1327در ساال  ملکاه ووزیاه باه تارا تهاران باه مقصاد وااهر مشخص  نداشت. تصامیم   آیند  ها در اروپام خاورمیانه و آسیا سرنگون م  شدند

خاودم  ه ملات و ماادرمشتاق برای اراوه یاک وارث با یک گلووه از انقراض واصله داشت. بود که آیند  سلسله پهلویتقاضای طالق یادآوری دیگری 

 دیگر بود. یشا  به دنحال همسر

*** 

باه 1308یاسا  در اواساط س پیگارد از وارار ایران زمان رضاا شاا  را بارایر اوم خلی  اس ندیاریم ثریا اس ندیاری از خانواد  ای  بختیاری بود. پد

ر یک آوماان  ثروتمناد م دخت(Eva Karl)تدصیالت دانشگاه  خود را در بروین دنحال م  کرد با ا وا کارل مان ترا کرد  بود و هنگام  که مقصد آو

خترشان ثریا دان بازگشتند. . پس از یک نامگدی طو ن  این زوج با یکدیگر ازدواج کرد  و به ایربود  کارخانه صنعت م آشنا و ،اشق او شدیک ماوک 

ند. از تارس ه باروین بازگشاتزندگ  در ایران میابقت دهدم اماا خاانواد  اسا ندیاری دوباار  با ا وا سع  کرد تا خود را بابه دنیا آمد.  1311در سال 

 زگشتند وو  بعد از ا،الم خاتمه جن  برای همیشه به سوویس روتند.شروع جن  برای مدت  به ایران با

و هیچ جا را خانه خاود بدانادم خاود را مسالمان و مساید   آمد او با،ث شد  بود تا او همه جاپر روت و ثریا یک بار گ ته بود که زندگ   

: "ا ساس کند اما خود را کامال ایران  یا آومان  نداند. او بیان کرد

یاا باه خااطر دبیرساتان ثر بعد از اتماام 

نادگ  واوعا  زدانست که به زودی در یک وایلم  تصمیم گروت در کالس های انگلیس  شرکت کند. او نم هنرپیشه شدن داشت به ،الوه ای که 

در تااج ید و ملکاه مااباه تهاران رسا تماشای  تر است. روایت زیحای  مندصر به ورد اوم های نمایش  هاویوودی لشرکت خواهد کرد که از تمام  وی

یاار او وارار ریاا را در اختندیاری ،کاس هاای  از ثیک  از دوستان نگدیک خلی  اس  هینکاآیند  ازدواج پسرش با ثریا را بررس  کرد. بعد از اوملوا 

ر هماان دالواات کارد و را به پاریس برای یک بازدید د،وت کند. شمس ثریا را م سحگدادم ملکه مادر از دختر خود شمس خواست تا ثریا دختر چشم 

دید خاود جایران ملکه  وبرای شا  به پایان رسید   ناسبجلسه اول از او خوشش آمد و به مادر خود اطالع داد که جستجو برای پیدا کردن همسری م

   را یاوته است.

از این مسئله آگا  نحود. تنها چیگی که خلی  اس ندیاری به دختر خود گ ته بود این بود که شا  از او خواساته تاا ثریاا را ]ثریا[ دختر جوان  

اج از ثریا توسط شا  وجود داشت. ساومندان هر دو خانواد  مایا  باه پیوناد باین به تهران بحرد و امکان درخواست ازدوهمرا  خود برای مالوات با شا  

ازدواج خانواد  پهلوی و ای  بختیاری بودند. اما او به دختر خود گ ت که تنها خود او است که ما  تواناد بارای آیناد  خاود تصامیم بگیارد و برناماه 
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"،مل  انجام شد  نیست. ثریا از پدر خود خواست: 

پدرش با درخواست او مواوقت کرد و به او وول داد که جوار رد دادن به ازدواج با،ث هیچ رسوای  نخواهد شد. نیت خلیا  اسا ندیاری " 

بعادی ایاران  هگشت به شهر رم رسید در ،نوان روزنامه ای خواند که او را ملکنیک بود وو  واوع  نحود و ثریا هنگام  که در را  باز یشاید که وصد

او تدت تاثیر جو ازدواج با یک پادشا  ورار گروته بود و مانند دختر مدرسه ای که ،اشق رویاای ازدواج باا خیار کرد  اند. او بعدها ا،تراف کرد که 

ورد که هنگام  که او شا  جوان را دید  بود که وحاس نظام  یک ژنارال را بار تان داشاته و باا شاهگاد  ای زیحا بود ،م  کرد  است. ثریا به خاطر م  آ

و تا وح  از طلوع خورشاید روز بعاد شاا  از  "". تا چه  د تدت تاثیر ورار گروته بود گام های بلند وارد کاخ میشد  است

و شا  هنگام  کاه ناامگد او در شاب مراسام ازدواج باه بیمااری  ساحه جوان برای یکدیگر آشکار بود  دو او درخواست ازدواج کرد. شور و شوق این

 و برنامه ،روس  شش ه ته موکول شدم نارا ت  خود را پنهان نکرد.واگیر شد 

بود و وحاس ،روس  دیور از زمرد پوشید  . او سر تا پا هنوز  غر و تب دار بود وارد کاخ مرمر شد 1329بهمن  24،روس هنگام  که در  

(Dior)  او را باه  وی خاود بایساتد ه وادر نحود به روی پاوری خسته شد کط با  دود دو هگار ن ر دست داد بهبر تن داشت. هنگام  که ثریا در مراسم

جادا  سو از وحاا ود ویچا  کارد د  متر بادنحاوه وحاس ،روس را که دوواپس او با ی سر او آمد و پیشنهاد کرد که ندیمه ثریا  راتاق انتظار بردند. همس

همسر خود ورار  تاثیر تواضو کند. همگمان با نرم  در گوش ثریا زمگمه م  کرد که تا چه  د به او ،الوه مند است و دوستش دارد. با اینکه ثریا تدت

"ریا م  گ ت: ث خیار م  کردند." " گروته بود اما هنوز در خلوت و بدور از چشم خدمتکاران و دیگران یکدیگر را با کلمه مدترمانه

 

مس را در شااو ساخنان  "

 شوخ طحع  ندارد. س پاریس نیگ به یاد م  آورد که به او گ ته بود که برادرش انسان  زود رنج و مادرسا ر است و 

وان  وجوج و  ساس بود که ،ادت داشت تا آنچه را که م  خواهد به دست آورد. او خوی  آتشاین داشات و یاک باار همسار ثریا هنوز ج 

ا سار ما  راق مجااور شاب منو کرد  بود. شا  جوان ان جارهای اخالو  ثریا را تدم  م  کرد و برای مدت  صحورانه در اتقاخود را از تخت زناشوی  

باه گوشاه  بدهناد. ملکاه درباریان با ا ترام پیشنهاد کرد که شاید ،لیا  رت اجاز  ورود ا،لید رت به اتاق خاوار را کرد. چند ه ته بعد یک  از

ان روای دیحااترین چهار  هانوان یکا  از زدر خارج از کشور به ،او که  " : "اتاق اشار  کرد و سریعا جوار داد

 گی نما او از آبروریا بوجود آورد  باود. دوخدوستان کم  را در دربار برای ثریا شیو  و روش خشنم جذابیت سرد و با م مدسور میشد بعد از جن 

رف دیاوار رداشات و باه طاباین زوج در  ال جر وبدث  با یکدیگر بودند که ناگهان ثریا گلدان گلا  را  مترسید. شح  هنگام شام با دوستان و وامی 

اری ما  نگاام واگوم خاوددم  نامیدند. او اغلب رسوم را نادید  م  گروتم از پوشیدن وحاس های رسم  ه " "او را  درباریان پرتار کرد.

ا ،صاحان  رقاماات دووتا  مآش ته م  کرد و ندیماه و  نیگ مقامات خارج  راکرد و از وظایف رسم  گریگان بود و  وصله او را سر م  برد. روتار او 

مسارش ر کند. اماا هدیدار رسم  به هندوستان در  ین یک مراسم رسم  به اتاق خود بازگشت بدون اینکه از میگبانان خود تشکم  ساخت. در یک 

ه میهماناان بااو را دوست داشت و کارهای او را تدم  م  کرد. در طول یک میهمان  شام بدث به خصوصایت هاای یاک زن ایاد  آل رساید. شاا  

م  کاه او جوار صریح ثریا همه را شک زد  کارد هنگاا"گ ت: 

 "پاسخ داد: 
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د شاا  از همسار اول خاود م ورزناشاهناز وا   رتمقامات کاخ از ودرت  که ثریا بر همسر خود داشت آش ته بودند و از روتاری که او با  

اء کند که با ین ا ساس را اوقاتا آن دختر جوان را بشناسد و به او  بوددر خاطرات خود ثریا اد،ا کرد که سع  کرد   .را نم  پسندیدندداشت  ووزیهم 

غربات ما   و سااس تنهاای  اآنجاا بسایار  شا  دختر خود را به مدرسه شحانه روزی در اروپا ورستاد و شهناز در م  ندارد. اما بعد از ازدواجمشکلاو 

" وشهناز را در مدرسه مالواات کردنادم ملکاه  ساود ا ساساات خاود را باروز داد  وا   رتکرد. یک بار هنگام  که شا  و ثریا 

واطمه پاکروانم همسر یک  از درباریان ارشد م  گ ت:

 .د پرداخت کردخوشا  بعدها هگینه سنگین  را بابت ب  توجه  نصب به اووین ورزند 

*** 

  ت ایاران ود  با شرکت نشکه از مذاکر  تواوق  با ترور نخست وزیر ایران رزمآرا [باکشت  در سوا   کشور یونان]ما  ،س  زوج تاز  ازدواج کرد  

ام رو اان  باه نا ممجلاسوغو شد. ساخنگوی اسالم اختالف بر سر ماوکیت منابو ن ت  ایران  مایت میکردم توسط وداویان  برای    ووص  انگلیس

ر نس  جوان   ت بود و رهحنآیت اهلل ابواوقاسم کاشان  بود که در زمان جن  جهان  دوم از نازی ها  مایت م  کرد و از طروداران پرشور مل  کردن 

مین م ماالی  خرو  اهلل   شام ند.  لقه طروداران کاشانداز رو انیون بود که خواستار استقرار  کومت اسالم  و از بین بردن دووت غیر مذهح  بو

شان  کا دم میشدند.که در  ال پرورش اید  های جدیدی بود که در آن ،لمای شیعه از نظر سیاس  بیشتر درگیر زندگ  ،موم  مر جوان جا  طلح 

 از طرف گروهک وداویان اسالم  مایت میشد.

مدماد مصادق کاه اکثریات آرای مجلاس را باه  یند  مجلاسرا موظف به پذیروتن نماشا  خود  مدر خالل گسترش آش تگ  های سیاس  

ه کا یا  باودپگراسیاس  متشک  از مل  گرایان چ  دست آورد  بودم برای پست نخست وزیری دانست. مصدق از بنیانگگاران  گر جحهه مل م  گب

ه آن موظاف انون اساس  با. شا  آنیور که در ود  بومصدق پرشور و جذار بود و ولب مردم را به دست آورد خواستار وغو امتیاز ن ت انگلیس بودند.

ت  یس هیچ مخاو شد  بود نمایندگ  مصدق برای پست نخست وزیری را پذیروت و با رای دووت برای مل  کردن ،ملیات شرکت ن ت ایران و انگل

شا  . شد خیرناک  ی  یان وارد ،رصه تازسیاس  ایران زندگ  ممذهح  کاشان راستگرای  نکرد. با اتداد بین جحهه مل  چپگرای مصدق و تندروهای

ت هشادار سات آوردن وادردنامقدس سوسیاویت ها با مالیان برای به  نامید و در باو  طول ،مر خود در مورد اتداد "" این دو گرو  را

ناان از ساال کاه رواباط شخصا  آ متآمااد  سااخ دو ماردایان داد. صعود مصدق به پست نخست وزیری صدنه را برای یک رویاروی  غول آسا بین 

  .گری کرد  بود میانج بر خالف نصیدت پدرش برای نجات جان مصدق شا  جوان شروع شد  بود و  1319

*** 

""  

مصدق بارها به ملکه ثریا اصمینان داد که م  داند که به همسر او برای آزاد شدن از زنادان  نخست وزیر م1330در طول بهار و تابستان  

هویات در  سیاست ایرانم سمح  تکاپوی ایران برای رسایدن باه آزادی و ""رضا شا  مدیون م  باشد.  ا  که شصت و نه ساوه بودم مصدق 

خورشیدی با شلیک یک گلووه و به وت  رسایدنش  1275ن شا م که پنجا  سال  کومتش در سال نیمه اول ورن بیستم بود. مصدق با نو  ناصر اودی

و در زمان انقالر مشروطه به ایران بازگشته بود تدصی  کرد   قوق به پایان رسید  بودم ازدواج کرد  بود. در ورانسه و سوویس در رشته سیاست و 

عناوان یکا  از و ب باود شاد  ایند  مجلسم استاندار اساتان واارس و آذربایجاان و بعادها وزیار دارایا نم در ایران . اوتا وارد ،رصه سیاس  ایران شود

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

69 

 

دهاه بیسات انتقادی سخت از استحداد رضا شا  زنادان  شاد  باود. در اواخار  ومددود اورادی در مجلس بود که با بر سر ودرت آمدن خاندان پهلوی 

 مه اصل  آن مل  کردن ن ت بود.برنا وخورشیدی  گر جحهه مل  را تاسیس کرد  

و وانون مل  شدن ن ت موج  از شوا به پایتخت کشورهای ضاد کمونیسات   1330صعود مصدق به پست نخست وزیری در وروردین  

آماد بار سار پاا غرر ورستاد. تاثیر این امر بیشتر از هر جا در انگلیس به چشم م  خورد که اوتصاد مریض آن با درآمد ن ت  که از ایران به دست ما  

از سوخت نیروی دریای انگلیس را تاامین ما   %85صدها میلیون پوند به خگانه دووت انگلیس سرازیر و ایستاد  بود. شرکت ن ت ایران و انگلیس 

باه طار  یاک کرد. با از دست دادن پایگا  خود در ایران اوتصاد انگلیس با ورشکستگ  مل  روبرو شد. تقریحاا بالواصاله مقاماات انگلیسا  شاروع 

انگلایس نیروهاای ویاژ  چترباازی خاود را باه وحارس ورساتادم کودتا برای برکناری مصدق و به دست آوردن دوبار  کنترل منابو ن تا  ایاران کردناد. 

 بار ضاد )Witch Hunt( 23""صادرات ن ت ایران را تدریم و از دووت مصدق برای ا،اد   ق خود شکایت کرد. در واشانگتن کاه 

در  ال اجرا بودم مقاماات آمریکاای  خاود را بارای ملا  کاردن دیگار منااوو اوتصاادی غارر در  )McCarthy( 24کمونیست ها در دوران مک مارت 

مقاماات انگلیسا  تهدیاد کمونیسام را  .ندبه تقلید از ایران آماد  م  کرد  آمریکای جنوب  و م آوریقاکشورهای تاز  استقالل یاوته خاورمیانهم آسیا

 سالیهپیش م  کشیدند تا به این بهانه آمریکا را مجحور به همکاری برای انجام ،ملیات مخ   و به این ترتیاب جلاوگیری از اوتاادن ن ات ایاران باه 

نشدند. وزیر امور خارجه ،جو نه  ،م  به و تیم امنیت مل  او  اضر  (Harry Truman)کنند. رویس جمهور هَری ترومَن  شوروی جماهیر اتداد

ه را   ل  مساومت آمیگ باود و او و هاری تارومن نخسات وزیار ایاران را باه کااخ سا ید د،اوت امیدوار ب (Dean Acheson)ن دین اَچسوآمریکا 

". اَچ سون به ترومن توصیه کرد که دانستندمیکردند. آنها هیجان بر سر کمونیسم را شایعه 

"  

سید کاه ایان مصادق به نظر م  ر او رایب شد  بود. ""عنوان ن  مصدق و محهوت شهرت او بشا  جوان ایران مر،ور جاذبه خیابا 

ن ت را  مایت م  کرد اما ترجیح م  داد تا اینکار از طریق نتیجه یک ماذاکرات باشاد است و نه او. در اص  او مل  شدن شاه  است که مد،  وَّر 

یک بدران بین اوملل  تمام ،یار. اوسران گارد شاهنشاه  ماشین نخست وزیر را که برای   ور ه تگ  با شا  خارج از کااخ ساعد آبااد طریق تا از 

  بایست ماشین های خود را در خارج از کاخ پاارا کارد  و بارای دیادار پیااد  تاا خاود  تووف کرد با هیجان تماشا م  کردند. مالوات کنندگان م

: "کاخ م  آمدند. رویس گارد شاهنشاه  م  گ ت

و  اضار نحاود تاا باا او بار د شواما مصدق اصرار داشت تا ووانین ر،ایت " 

"خالف نخست وزیران پیش از او روتار کنند. 

همیشاه اطمیناان  شاا " 

                                                           
 ورون وسی  در دوران درکلیسای کاتوویک  توسط سدر در ا،مال آنان به چشم میخورد از شواهدی یا "جادوگر" که برچسب مردم  برای وکشتار  جستجو جادوگران به شکار  23

  دود نتیجه آن درو  میگروت تود  مردم نشئت اخالو  هراس از اغلب انشکار جادوگر م  شود. گ ته میالدی 1800-1500 ساوهای امریکا در شمال مستعمرات و ااروپ

زات از طرف مجا و نه  برای تعقیبنا،اد  ،ملیات  به "شکار جادوگران"امروز  اصیال  . شدند آویخته دار به یا و سوزاند  کنجهمش جادوگری بیشتر به تهمت ن ر یا 200.000

  تالق میگردد.ا دانسته م  شود خیرناا و م ر ،قاید مت اوت  م  باشند و این ،قاید توسط  گرو  اول دارای که ورد یا گروه  دیگر ورد یا گروه  بر ضد

مدار آمریکای  بود که از سیاست( 1957مه  مر   2 –1908نوامحر  14زاد  ) )Joseph Raymond "Joe" McCarthy (انگلیس  به کارت مک "جو"جوزف ریموند   24

ای شد که در های شاخص دور چهر  به بعدم او تحدی  به یک  از 1950بود. از  ویسکانسین ایا ت متدد  از ایاوت جمهوریخوا  سناتور 1957تا زمان مرگش در  1947

 .زددامن م  کمونیست  براندازی ای در خصوصبه ترس گسترد  جن  سرد آن
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روع  اص  م  کرد که ووت او از پانگد  دویقه ماند  به آمدن مصدق خاو  باشد و صحورانه کنار پنجر  منتظر ورود میهمان خود میشاد. و نماایش شا

ن شا  جوان در کنار پنجر  کااو  باود تاا ایان  اوات را در او ایجااد مصدق ،ادت داشت تا برای جلب توجه خود را به  اوت غش بگند و دید. میشد

" کند.

" 

 هاای وادرت از امتیاازات و ازهم پاشید  شدن رابیه این دو مانند تخل  بیگانگ  مابین یک پدر و پسر بود. مصدق تصمیم گروته باود تاا 

ی و تهدیاد بارا تژی دروغجلوگیری کند و ودرت شا  را به کاخ مددود کناد. روگاردان از ساازش باه ،اوام ریح  متوصا  شاد و اساترا امپریاویست 

ه او از نتیجه رسید ک م اما همگمان به اینسخن گ تنحوغ سیاس  او  از رسیدن به هدف خود را در پیش گروت. یک  از شر   ال نویسان طرودار او

را باه  ر کاه مصادق اودربااپیش از نقشه وت  رزمارا با خحر بود  وی هیچ کاری برای جلوگیری از آن نکرد  است. همچنین بعد از وتا  وجیاو وزیار 

 کاشاان  ساالم  آیات اهللاخوب  م  شناختم او هیچ ابراز تاسف و نارا ت  نکرد  بود. این وت  های سیاس  و موج  از ترور که توسط گرو  واداویان 

" (Christopher De Billaigue)به گ ته کریستوور دو بایال   مانجام شد  بود ندکه متدد مصدق بود

"  

ایران و مل  شدن صانعت ن ات شاد.  با،ث ،وض شدن سیاست آمریکا در وحال 1331آمدن رویس جمهوری جدید در واشنگتون در دی  

حت باه مصادق و تصامیم ملا  کاردن سارهحری میشد دید سختری ن )Dulles(25گرو  امنیت مل  او که توسط برادران دووگ یس جمهور آیگنهاور و رو

ایان  هجوم و کمونیست شدن چینآذربایجان ایران در ه ت سال پیشم همرا  با  با توجه به دخاوت اتداد جماهیر شوروی درصنعت ن ت او گروتند. 

. شصت در صاد مناابو ن ات شاناخته در مسای  ایران شدمداخله  آمریکا آماد  کمونیست  در سراسر اروپای غرب مبه کر  جنوب  و کودتاهای  کشور

همچنین نگران متداد خاود انگلایس باود شد  در خلیج پارس ورار داشت و وکر اینکه این منابو به دست شوروی بیاوتد غیر واب  وحول بود. آیگنهاور 

و به اودام تالو  جویاناه نظاام  شاوروی بیانجاماد.  رد   دست زند و منابو ن ت  جنوی ایران را تسخیر کملیات نظاکه محادا از روی استئصال به ،م

"خورشیدی اینچنین بود:  50در دهه    آمریکاشد  توسط سازمان جاسوس انجامنتیجه یک میاوعه 

داد کاه در اختیار مردان آیگنهاور وارار ویست  از امکانات را ،ملیات مدرمانه در طلوع ،صر بمب اتم یک  "

ات تعویض رژیم را انجام یلاجاز  میداد تا دست های پنهانم ،مو از رویاروی  ابر ودرت ها و جن  جهان  جلوگیری میکرد و  را راض انگیس  ها 

 جوابگو نحود. جمهور آمریکا یش نم  روتم رویسدهند و اگر مساو  آنیوری که م  خواستند پ

اه  شادبودم طناار دار بار گاردن درباار پا در  او  که طرا   نقشه کودتا که به ،میالت آژاکس معروف شد در واشنگتن در  ال انجام 

،او  و مجلاس سانا  و دیوان  عنوان دستاویگی است اد  کردی  ویو صادرات ن ت بوجود آمد  بود ببدران اوتصادی که به دو ازتن  تر میشد. مصدق 

نخسات وزیار تا شا  از مقام وزارت جن  خلاو شاود. داد را مند  کردم اودام به تدمی  سانسور نمودم اوسران ارشد ارتش را جابجا کرد و پیشنهاد 

                                                           
 .)esAllen Dull(اَون دووگ  )CIA( س  آی ا ییا همان   مرکگی اطال،ات سازمان و مدیر )John Foster Dulles(وزیر امور خارجه جان واستر دووگ   25
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رت آناان بسایار ما  ،لنا به شا  برای شرکت در مراسم سنت  ،ید نوروز جوار رد داد و درخواست کرد تا ملکه مادر و شاهدخت اشرف که او از ود

و باه باانوی اول   هراسید به خارج از ایران تحعید شوند. بعد از جن  جهان  دوم شاهدخت اشرف باه صاورت کماک بگرگا  بارای بارادر خاود درآماد

همارا  ذت م  باردم او که از طرف منتقدانش وقب پلن  سیا  گروته بودم وقح  که او از آن وسیاست ایران که بسیاری از او هراس داشتند تحدی  شد. 

بگرگا  را در شامال ایاران بارا  اناداخت. او وارد  مستغالت و امالا که از رضا شا  به ارث برد  بود امپراتوری  با همسر دومش ا مد ش یق از ارث

"و تصمیم داشت برای دووت دوستان سیاستمدار بیابد و از مخاو ان آن بکاهد.  اجتما،  بعد از جن  ایران شدزندگ  

 او را از یک  از وویترین  امیانش مدروم کرد. متحعید خواهر شا  "

باین خوشا  و بود تا ودرت باو  ماند  شا  را از او سلب کند. تنها در کاخ و نادید  گروته شد  توسط وزیرانشم  ال شاا   ممصدق مصم 

و را در بر گروته ن  های  که ابرادر زن وحل  او شا  واروق در مصر از ودرت کنار گذاشته شد  و شا  از گمانه ز مامیدی در نوسان بود. در سال وح نا

"او به همسرش گ ت:  بود به خوب  آگا  بود.

باود کاه  تا   اوساردگ  دچاار شاد  از او باه  اوات متغیاری "

ا ماا  ها ""که او  واداشته بوددستیاران نگدیک او نیگ در هراس 

زدواج عاد از دو ساال ابملکاه کاه خاود نیاگ  د.یانتیجتا به ،م  جرا   اضیراری انجام کهتا به دردهای داخل  محتال شود بود  وشار داوم با،ث شد 

 روپاش و او نیگ دچار شد  بودم ""تدت وشار برای باردار شدن و به دنیا آوردن وارث تاج وتخت بود و به خاطر بدران سیاس  موجود 

 داشت.نتخت خود را  بلند شدن ازال به ب  اشتهای  شد و خود را برای سا،ت ها در اتاق  حس و گریه م  کرد و معمو  نیروی شد. او محت ،صح 

تارا کننادم هار چناد کاه  طاو ن خارج   زن و شوهر تصمیم گروتند تا کشور را تدت ،نوان رسم  تعییالت 1331با خر  در بهمن  

ایان شاخیص تباه ا  واادر شا ند.شک را به وجود آورد که آنها تصمیم گروته اند تا بیور داوم در آنجا زندگ  کن مقصد نهای  آنان که سویس بود این

شاور کاتدااد  اومیار خت استقحال از متددان مصدق نگران بودند که سیاسکه اوضاع در  ال ،وض شدن به ن و او م  باشد. بسیاری از  مسئله نحود

ن  کاه یات اهلل کاشااآخوب  را برای  گر تود  و  ام  آن شوروی بوجود م  آورد تا وادرت را باه دسات بگیرناد. را به خیر م  انداخت و امکانات 

 ز ایارانبرای خاروج ا ظر همسرشمیانج  را به کاخ ورستاد تا از ملکه ثریا بخواهد تا نیک صعود مصدق به پست نخست وزیری را میسر ساخته بودم 

باه دنحاال  ا باو د کاه شاا هو از شا  بخواهند تا در ایران بماند. ما    درتجمو کورستاد تا ا به جلوی درر کاخ ،وض کند. کاشان  همچنین گروه  ر

"ردم گ ت: نشانه ای بود که نشان دهد مردمش هنوز او را م  خواهند و  ا  این نشانه ظهور کرد  بود. او از طریق بلندگوی  به م

ن وادم آی را برنداشات. رد و م  گریست. اما شا  ودم بعدکا  م  گن مملکه که میدانست این گ ته شا   قیقت ندارد" 

وارد  ناار بگاذارد وکبر ضد نخست وزیر خود بود. هر چند که تدت وانون اساس  شا  این  قوق وانون  را داشت تا نخسات وزیار را  یوحول ،ملکرد

جربیاات او در دار نکناد. ت اما شا  این کار را به خاطر تظاهرات خیابان  ا تماو  انجام ناداد تاا مشاروویت خاود را وکاه دیگری را جایگگین او کندم

ه خاون کادشااه  اد کاه پنان از یکدیگر است و باه خااطر آورآزمان وویعهدی به او آموخته بود که نقش یک پادشا  متدد کردن مردم و نه جدا کردن 

 وَّر شاه  را از دست خواهد داد.بریگد مردم بیگنا  خود را 

تن دادن به یک کودتا نپذیروت. س یر ووت آمریکا ووی هندرساون در شا  وشار شدید واشنگتن و وندن را  1331در طول بهار و تابستان  

(Loy Henderson) در روتار شا م مستقیما به او اطالع داد که اگر  زد  بهت و امید نا"

اخیار او نظر رسم  واشنگتن و وندن را مانعکس ما  کارد کاه خاود شاا  نیاگ وابا   "

"تعویض م  باشد. 
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 باه رویکارد درکا سا یر هندرساون  "

عیف معروا  کارد. و بیگاری او از خونریگی نداشت و در تلگرام  باه واشانگتن او را باه ،ناوان واردی ضا  رهحریم ا ترام او به وَّر به پادشا  ا ساسات 

ت هندرسون تددید کرد که تمام  کمک های آمریکا به ایران را ویو خواهد کرد و به واشنگتن اطالع داد که شا  ا تماا  ،ملیاات مخ ا  را  مایا

"او به ماووق های خود هشدار داد که  ""نخواهد کرد 

شاا  از یاک  "

طرف با ا تمال اخراج از طرف مصادق در صاورت ساع  در کنارگذاشاتن او و از طروا  دیگار باا کناار گذاشاته شادن توساط مااموران آمریکاای  و 

یس  در صورت  که مصدق را کنار نم  گذاشت روبرو بود. نا میمئن از اینکه کدام را  را انتخار کند تصمیم گروت تا صاحر کنادم باه ا تماال انگل

"میگ ات:    ت  از طرف مدحوبش ثریا. در وسمت  از خااطراتش –او از همه طرف تدت وشار بود اینکه  وادث به ن و او به اتمام برسد. 

" 

اوت  آومان  وار و با ثحات با همسر خود روبرو شد و از او خواست تا به خااطر مملکات واگنر بودم ثریا با   اپرای خور در صدنه ای که در 

خود را باا  حت تاثیر گذارکه مردم به دنحال ،م  هستند تا آنان را از وقر و کمونسیم نجات دهد. او صدکرد خودش را جمو و جور کند. او پاوشاری 

              ""یک درخواست جسورانه به پایان رساند: 

 ""شا  در جوار گ ت:               

 ""ثریا سریعا گ ت:  

ثریاا در با نیت آنان مواوق است یا خیار.  آیا شا  وحول کرد که بیور مدرمانه با توطئه گران کودتا مالوات کند اما  اضر نیست بگوید که 

 "جوار گ ت: 

" 

سا  آی روایس ساازمان  (Kermit Kim Roosvelt)کرمیت کیم روزووت  شا خورشیدیم  1332امرداد  12در  مبا تشدید تنش ها 

وزووات باا الواات کارد. رمو مخ یانه بارای برناماه ریاگی کودتاا باه ایاران ورساتاد  شاد  باود  آمریکا که نو  رویس جمهور پیشین آمریکا نیگ بود ا ی

دروغین  ت م پخش شایعاورماندهان ارتش و رو انیون ارشد و بازاریان ثروتمند برای جمو آوری کمک ماو م دادن رشو  و سازمانده  اوباش خیابان

ند. اماا آناان ه اجرا بگذاربتاق بودند تا ،ملیات خود را وح  از اینکه مصدق از آن با خحر شود و تدریک ،لیه دووت همکاری م  کرد. توطئه گران مش

کر م  کارد ه کاخ رسید وبتا به کودتا وجه ای وانون  بخشد. روزووت ووت   داشتند و نامه ،گل مصدق از نخست وزیری را شا  ورمان نیاز به ام ای

"ا ورمان ،گل مصدق را ام ا کند. هنگام  که شاا  باه او گ ات: که نظر شا  ،وض شد  و  اضر خواهد بود ت

 به روزووت شوا بگرگ  وارد شد. "

نوان نخست وزیار   اهلل زاهدیم جسورترین ارشتحد ارتش ایرانم و مردی که توطئه گران وحول کردند که او جای مصدق را به ، ارتشحد و 

 تاق ایستاد  بود.ثریا در کنار شا  در ا .در سومین ه ته امرداد وارد دوتر شا  شد. تا  ا  دیگر شا  تصمیم خود را گروته بودبگیردم 
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و انتظار داشت تا چراغ سحگ برای شاروع ،ملیاات آژاکاس از طارف شاا  باه او داد   ""زاهدی پرسید:  

 ود.ش

تصامیم گروتاه باود کاه از کودتاا  ماو بعاد از ایان هماه ""شا  توصیه کرد:  

یگنااه  با اینکه خاون ت مایت نکند. با این جمالت شا  نشان داد که او ترجیح م  دهد تا مملکت را ترا کند و تاج و تخت خود را از دست بدهد 

 را بریگد. 

  ،جیب  کم رما شد. شا  اول به همسار خاود و تثریا انتظار شنیدن آن را داشتند و سکو این جمالت چیگی نحودند که ارتشحد زاهدی و 

اورناد کاه باه ا بار زباان بیرسپس به ارتشحد زاهدی نگا  کرد که آنها نیگ به شا  خیر  شد  بودند وو  چیگی نم  گ تند. آنها نم  توانساتند ساخنان  

 یم شا  مشرو،یت اخالو  میداد و شا  تشنه شنیدن آن بود. تصم

وعال شد. با خر  تاس ها انداخته شد و نقشه برکناری مصدق  ""با خر  تن به شکست داد و با آه  گ ت:  

ناد و نگاران آن وش م  خوابید  دادندم با اسده بر زیر بااز هراس ترور در چند روز بعد شا  و ملکه در طول شب اتاق های خود را برای خوار تغییر م

 بودند که غذایشان را مسموم کرد  باشند.

*** 

برنامه ریگی شد  بودم اما تاخیرات وجستیک  با،ث شاد  1332مرداد  24کودتا بر ضد مصدق نگدیک به اجرا بود. در اص  برای اجرا در    

ود در خای تابساتان  ران توطئاه را دساتگیر کنناد. دو روز بعاد شاا  و ملکاه در ویاالبسایاری از رهحا طئه را کشاف کنناد وتا ماموران دووت  این تو

نهاا چمادان خاود را آکه خحر رسید ،ملیات آژاکس وو روتاه اسات.  دویقه با رامسر واصله داشت به سر میحردند 30کالردشت که با هواپیما  دود 

ه مقصاد با  و رباو صاحح و به ،راق پارواز کردناد و ساا،ت د ندمای کوچک  شدا  روته و سوار هواپیود به ورودگبسته و با مقدار کم  از متعلقات خ

ه باه همسار خاود گ ات کاه با رض م  کرد که کار او تمام شد  و با نارا ت وبه آنها و دو همراهشان پنا  داد. شا    رسیدند. پادشا  ،راق ویص  دوم

 رنیا پول به همرا  دارند. مقدار کاو  برای خرید ویعه زمین  در کاوی 

 یارمدرماناه باتلگراما  در ،اراق را کارد. ب اری  (Burton Berry)درخواست مالوات با س یر آمریکا بورتون بری شا  بعد از ظهر آنروز  

بَری به  ختیار گذاشت.ادر  میم او برای برکنار کردن مصدقو جگویات دویق  را در رابیه با وضعیت رو   شکنند  شا  در بار  تص ورستادواشنگتن 

" وزارت امور خارجه گگارش داد:

ه ته اخیر او  ه تنها در دوکشا  به بری گ ت  "

ا ،اوض رم نظار خاود ودباگروته بود. او که در ابتدا اید  روزووت برای کودتا را پذیروتاه  ""تصمیم به برکناری مصدق به خاطر 

ا شکسات با  بود کودتا او هنگام  که شنید ""کرد  و اصرار کرد  بود که هر ،مل  که انجام بگیرد باید 

و امیادوار ود کاه ارد  باشا  اضاوه ک ""مواجه شد  تصمیم گروته بود تا ایران را ترا کند تا 

   ""است تا به آمریکا برود و 
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یدم وریااد در تهران توطئه گران کودتا که پنهان شد  بودند بسیار نگران بودند. کرمیت روزووت هنگام  که خحر روتن شا  به ،اراق را شان 

 ""زد: 

" وزیر امور خارجه  سین واطم  وریااد کشاید:طروداران مصدق برای پیروزی خود تجمو کرد  بودند.  

نهاای در خیابا"  

"شاهد اوباش کمونیست بودند که  س  آی ا یپایتخت ماموران 

" 

 بارد. شاعارهای ان را باه طارف واجعاه و شکسات پایشآنا مطمینان بیش از  ادبودندم اما اشد  د  نجحهه مل  و  گر تود  دور اول را بر  

باه صادا  نادمیادان ناماد  بودتاا باه  اال باه مواطم  زن  خیر را برای بسیاری از ایرانیان  که تا بدال یا از مصدق پشتیحان  م  کردند و یا   آتشین

تارام باود. شاتند وابا  ا ان کاه از خونخاواری شاوروی باه ساحک بُلشُاویک  هاراس دا. شا  جوان هنوز با تمام ایراداتش برای بسیاری از ایرانیدرآورد

 1332 امارداد 28وز رزاهدیم کاشان  و روزووت از پایین آمدن سیح اودامات امنیت  در تهران است اد  کرد  و سع  دوبار  ای کردناد. در صاحح 

تهران  ها از تارس  پرداخت کردم هر چند که بسیاری از (26.65$)یست تومان کاشان  به هر شخص  که بر ضد دووت به خیابان ها م  آمد محلغ دو

"ردند: ریکا گگارش ککمونیسم بدون گروتن پول با دیدن توپ و تانک به خیابان ها ریخته و برای سقوط مصدق تشویق کردند. ،وام  اطال،ات  آم

   اظ یبارا ماردم حان عیت و اشتیاق آنان اشار  بار پشاتیتعداد جم" 

د و مصادق و کشاته تاا شاب گاگارش شا 43سلینت داشت. هر چند که گرو  های مخاوف اد،ا م  کرند که صد ها ن ر تل اات داد  انادم اماا وقاط 

 وزیرانش بازداشت شدند. سپهحد زاهدی  کومت نظام  و خود را نخست وزیر جدید ا،الم کرد.

در شهر رم نشساته بودناد کاه خحرنگااری از روزناماه اسوسایتد پارس  (Excelsior)  سیور سملکه تاز  بر سر میگ نهار در هت  اک شا  و 

(Associated Press)  سات گروات  ودرت را در تهران باه دارتش شاهنشاه –مصدق برکنار شد "در دست به سمت آنان دوید:  روزنامه ایبا – 

 او در جماو ""شا  با تعجاب پرساید:  "ست وزیر.سپهحد زاهدی به ،نوان نخ

"دور او جمو شد  بودند خروج خود از ایران را توضایح داد: که خحرنگاران  

  ماد  خاود نگاا  زثریا با کمال خونسردی باه همسار هیجاان  "

تاد   تلگرام  ورسبروجردی شخصیت بگر  مذهب شیعه برای شااوعظم  برای تقویت بیشتر او آیت اهلل  ""کرد و شنید  شد که گ ت: 

"د: روداری خود را از او ا،الم کرطو در آن  سن نیت و 

دویا  د را ت او از تحعیااین پیام ها و تظاهرات مردم هنگاام بازگشا مرضا شا  مدمد "

ه  ا  ویاوات کنتیجه رسید  مدیون بودن خود به خدا و مردم م  دانست و نه ژنرال ها و مگدوران خارج . آبدید  شد  با این بخت بازگشته او به این

"تاج پادشاه  را به دست آورد  است. او به ثریا گ ت: 

" 
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با بیش از دوسال ماجراهای سیاس م خشونت های خیابان م ورشکستگ  اوتصادی و انگوای بین اوملل  بیشتر مردم ایران از بازگشت به  

ب یم شا  به ،قالیت شکست خورد م مخصوصا روشن کران چپگرا که ،اشق مصدق بودندم تصمگرو  او یکصلح و ثحات سپاسگگار بودند. اما برای 

  مصدق . دادگانان ساختآبرای او چهر  ای ستمگر و خاون از خارجیان برای کنار گذاشتن وهرمانشانم نشین  و اجاز  دادن به توطئه گران نظام  و 

گ باه هرگا   آی ا یسابرانگیخت و از مصدق یک شهید آزادیخوا  ساخت. هر چند که دخاوات  زیر پا گذاشتن وانون اساس  خشم و تر م به اتهام در

پهحد م  کاه دووات ساآمریکاویاان ساال بعاد هنگاا نیاتطور رسم  از طرف واشنگتن پذیروته نشدم نقش آمریکا در ایران به خوب  شناخته شد  باود. 

ایگگین رد و آن را جاای ن ت  آمریکای  را در غاوب یک کنسرسیوم بین اوملل  بپاذیزاهدی توسط آیگنهاور تدت وشار ورار گروت تا ورود شرکت ه

کاه شاریکان  نخسات وزیار چرچیا  و وزیاران او دیار دریاوتناد. بیاور غیار مساتقیم  آشاکار شاد ایران و انگلیس کند اندصار تووید ن ت شرکت

ما  گروتناد  تند و تصامیمشااد بودند که اکثریت را در اختیار رکت های آمریکای از آن به بعد این ش .را وریب داد  اندآنها شان در کودتا آمریکای  

دات و تسالیوتصاادی ااضایراری و  مااو  چقدر ن ت در ایران تووید شود و به چه ویمت  در بازار آزاد وروخته شود. در وحال آن دووت زاهدی کمک

 زیادی از آمریکا دریاوت کرد. نظام  

در نجات تاج و تخت او پرسید  شد. گگارشگر اشار  کرد که یکا  از بارادران او گ تاه اسات  س  آی ا یار  نقش از شا  در ب مساوها بعد 

 ""که 

"شا  پاسخ داد:  

" 

 "" 

 "

" 

ساوها بعد که به او یادآوری شد به چه سر،ت پدرش وادرت او هیچووت شک نکرد که رابیه او با مردمش برای همیشه ،وض شد  است.  

": شاد تکرار نخواهداشار  کرد و اطمینان داد که تاریخ دوبار   1332از دست داد  بودم او به  وادث امرداد  1320را در سال 

دم هاای دم مادی آماردم ایاران  او وزیر دربار خود ،َلَم را سرزنش کرد. ،َلَم ا ساسات  نحود و به شا  یادآوری کارد  باود کاه "

راموش نکنیاد وهشدار داد  ا به ش سین م  کنند. اوتدآنها را که امروز  تحدی  شوند  کم رمانان  انند تا با سر،ت زیادی به دشمنمگاج هستند و وادر

اثیر داد اما تدات تا ن سخنان گوشیاشا  به  ""که 

 .ردبه او تعلق دا ورار نگروت: او میمئن بود که  ا  او ا،تماد مردم ایران را به دست آورد  است و وَّر شاه 

کیلاومتری تهاران. هشاتاد سارباز ارتاش  100ویالی  با آجر زرد در ورار گروتم   در خانه خود در  صر خانگ  داوم ممصدق ،گل شد  

 ر م  بردند.سبه چشم میخورد به  "ارتش آمریکا"ایران مد  اوامت او را مداصر  کرد  بودند و در کمپ  که بر روی چادرهای آن نوشته 

*** 

خیار  ""شا  او را  نگدبر خالف ،الوه شا  سپهحد زاده  به ،نوان ودرت اول مملکت از کودتا سر برآورد. وزیران دووت شاید در         

 م  نامیدند.  ""ع   که در طول بدران از خود نشان داد  بود تمسخر کرد  و او را ضم  کردندم اما پشت سرش به خاطر 
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ا شاا م کاه بسایار پار د دوم رضارآمیگ نخست وزیر جدید نسحت به شا  خود را هنگام  نشان داد کاه شااهگاد  ،لیرضاام ورزناروتار تدقی 

د دیگاری بارای مر  شاهگاد  ،لیرضا درست در زماان بایک  ادثه سقوط هواپیما کشته شد. در  1333سال در بود   بسیار وابل طرودار و شخص

س و شااهدخت شام هنگام  که رابیه ملکه ثریام ملکه مادر و شاهدخت شمس در  ال وروپاشا  باود. ملکاه ماادرخانواد  پهلوی به وووع پیوستم 

"شایعه وادر به باردار نحودن ثریا را پخش م  کردند. ملکه مادر ،روس خود را با این  قیقت امر روبارو کارد: 

. ثریا بعدها به های او باشندمراوب وزن و اشتاو درباریان را تشویق م  کرد تا دربار  ثریا جاسوس  کنند و  "

میدید  یر واب  تدم غثریا این وشارها را  ""تلخ  به یاد آورد: 

"،تاراف کارد: ن برای س ری رسم  به آمریکا و اروپا بود. یک روز هنگام صرف نهار او به نخست وزیار او مشتاوانه در انتظار ترا ایرا

"زاهدی توبیخانه پاسخ داد:  "

از  شاا  "

اکت کناد. د تاا او را سازپسر زاهدیم اردشیرم آجودان دربار از زیر میاگ باه پاای پادر خاود دیدن طرز روتار نخست وزیر با ملکه ایران نارا ت شد. 

"بعد رو به شا  کرد و با سع  در کنترل ،صحانیت خود خیار به او گ ت:  ""وریاد کشید:  زاهدی

" 

این دو مرد اختالواات سیاسا  زیاادی نیاگ و شا  ایران بر سر میگ خود تدقیر شد  بود. بین  حودنواب  جحران ه روابط آنان زد  شد  بآسیب  

زاهادی باا  جاذر شاد  بودناد. 1332امارداد در شا  مخاوف تصمیم زاهدی برای بازسازی نیروهای ارتش  بود که به طارف مصادق وجود داشت. 

ن جلاوی د تاا توساط آار بودن مایت شا  برای ، ویت در پیمان بغداد )سنتو(م یک پیمان امنیت  بین کشورهای اسالم  که واشنگتن و وندن امیدو

ات  او به تعهاد. کمونیسم گروته شودم  مخاو ت م  کرد. زاهدی معتقد بود که ، ویت در پیمان سنتو با،ث بیشتر خشمگین شدن روس ها میشود

اشات کاه چناین د و شاک ر کشورها بسته میشد ا،تماد نداشاتدر پایتخت دیگبرای جلوگیری از تهاجم که بصورت ،هدنامه بین مقام های دووت  

شاا  ما  بایسات ه آیا یاک پاداین دو ورد با یکدیگر بر سر این مسئله بود ک تگترین مخاو ر،هدنامه های  در زمان جن  سرد تاثیرگذار باشند. اما بگ

 ذچاه زماان  ن او سواو  که مرکگ پنجا  سال محارز  ایران بر سر ایجاد مرزهاای واانون اساسا  را هادف ما  گروات. ؟هم  کومت کند و هم سلینت

 یان مسائله بداثاوزیر شروع م  شود؟ شا  و زاهدی چندین بار در   اور همسار شاا  و پسار زاهادی بار سار  تپادشا  خاتمه م  یابد و ن وذ نخس

": یک  او  ارزشامندی بارای تااج و تخات هساتند. او میگ ات مشک وزیران دووت در صورت بروز کردند. زاهدی استد ل م  کرد که 

." 

شا  تصمیم گروته بود مدت  بود که را شروع کرد  بود. بدون اطالع زاهدی و هر کس دیگری در دووتم  زاهدی جن  شکست خورد  ای 

برای س ر به آمریکا روته بودم او  1328در واوو هنگام  که او در  انجام دهد. سیاست در او نقش در تا تمام کارها را بدون مددودیت وانون اساس 

شاش  ""ین کاری شد  بود. رویس جمهور به او پیشنهاد کرد  بود: توسط هری ترومن تشویق به انجام چن

برای مالوات او آمد  بود گ ته بود:  1334سیاست ملت خود داشته باشد. او به شخص  که در و آماد  بود تا نقش موثرتری در  ب  ورارسال بعد شا  

"

تاا وادرت را باا نخسات  داشاتدر نظار  اماا اوواوف بود که زمان تنها  کومت کاردن هناوز نرساید  اساتم  شا هر چند که  "
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وزیری خلو کرد. ثریا شاهد ایان  تو هنگام صرف نهار او را از نخس  ی را به نهار د،وت کردهدشا  زا 1334کند. در امرداد  وزیرران خود تقسیم

"صدنه ناخوشایند بود. او تصدیق کرد که همسر او: 

" 

اما تصمیم گروت در ایران بماند م همراه  نکرد پدر خود را به تحعید 1334زمان نیگ برای ثریا در  ال اتمام بود. ورزند سپهحد زاهدی در  

اهدی را بخاطر هراس ز. او سپهحد میداد تسکین تلخ شا  را  ساوه در سال بعد 16شهناز  وا   رترابیه ،اشقانه او با و به سلینت خدمت کند. 

د کاه ناو  بوجاود میااور ودر ا را این کابوس ا  درخواست دخترش برای ازدواج با اردشیر زاهدی از استعدادها و جا  طلح  هایش اخراج کرد  بود. 

  ت میکاردم هایچ ساعبه ندرت با نامادری خود ]ملکه ثریا[ صادحکه  شهناز وا   رتتاج و تخت را به ارث بحرد. م  توانست سپهحد روزی  همان

"میگ ت:  او. داشتدر رد شایعات ن

لاوی ر خاانواد  پههر چند که در آخر شا  با نامگدی دخترش مواوقت کردم اما دیگاران د "

ت تاا ود و ساع  داشادر جرایاد با وکه دار کردن نام زاهادیدر  ال ر به وراموش کردن این موضوع نحودند. شاهدخت اشرف ا تما  در پس پرد  ض ا

و باه   ر شادا یکدیگر درگیبدر مراسم نامگدی این زوج نه در خور ازدواج با دختر شا  معرو  کند. هنگام  که ثریا و ملکه مادر اردشیر را شخصیت  

ستری شد  بر بیمارستان دای ،م  جرا   . ثریا با نروتن به مالوات ملکه مادر هنگام  که او برو اظ  کردند مشکالت دیگری نیگ اضاوه شد یکدیگر

ود ماورد تمساخر وارار میاداد. باکه ملکه مادر برای نو  اش بر پا کرد  را مراسم نامگدی نیگ و  ا   بودم ا ساسات ملکه مادر را جریده دار کرد  بود

  خاود را . شااوغاو کناد وا   ارتا نامگدی خاود باا هدی به وکر آن اوتاد تبدی را در مراسم بوجود آورد که اردشیر زا توطئه و شایعات چنان  اوت

 بین خویشاوندان کینه دار خود صلح بوجود آورد. در کاخد،وت یک رو ان  به مراسم با مجحور دید تا 

ینت بود: ثریا بچه دار نمیشد و نم  توانست وارث  را در اختیار سلناپذیر  قیقت بیش از این اجتنار کتمان  1336اما با خر  در تیر  

هایچ    سااوه اسات وکه ر م ثریا مانناد ر ام یاک دختار دوازد شدکه مدت طو ن  در انتظار آن بودند  ورار دهد. بعد از میاوعات پگشک  مشخص 

ر  لوی در صاورت ماادامه سینت پهوجود ندارد. مر  زود هنگام ،لیرضا بدین معنا بود که هیچ گارانت  برای  مشک کمک پگشک  برای روو این 

ه در مادت م هار چناد کاتندنداشوانونام برادران ناتن  او  ق به ارث بردن سلینت را به خاطر خون واجاری که در رگهای آنان بود  وجود نداشت. شا 

جااز  از بود وآن ابکوتاه  صدحت اصال  وانون اساس  برای مشرو،یت بخشیدن به این امر پیش کشید  شد. یک را     دیگر هنوز برای این زوج 

ما   ا ا،ت تاا چناد مابیور مووتم که از چند س با زن دواج مووت ]صیغه[ در مذهب شیعه بود. طحق ووانین مذهح  در شیعه یک مرد م  توانست از

را از  او ات اای جنسا  هارابیاه  و ن  روتن به وا شه خانه هام ساکس وحا  از ازدواجم ازدواج کند. این ازدواج های مووت  اَتوانست به طول انجامد

ن را طالق خواهد زند پسر آن ز. شا  به ثریا گ ت  اضر است تا وارد چنین ازدواج مووت  شود و به او وول داد که پس از به دنیا آمدن وریان م  بردم

"را به سر،ت رد کرد. او با  اوت  غمگاین از شاا  پرساید:  مسئلهداد. اما ملکه این 

 ""شا  روی خود را برگرداند و به طرف دیگری نگا  کرد. ثریا ادامه داد:  "

شا  از مجلس خواست تا را   ل  بیابند و  1336وراثت سلینتم در اس ند  مشک    مستاص  برای نگه داشتن همسر خود و همگمان  

. آنها مووق به انجام اینکار نشدند. هر چند که با شا  ایران در گروتاری او ا ساس همدردی میکردندم اما نخسات وزیار وانون اساس  را اصال  کنند

مناساح  بارای شاا  نمیدیاد و تااثیر او را بار  عنوان همسارا را ب،الوه به روتن ثریا دارد. او ثری داو  او  کهپیشین ایرانم  سین ا،الء روشن ساخت 

 یاک شارایطمذاکرات  شا  بسیار نارا ت بود اما متوجه تصمیم آنها شد  بود. سه مامور به ژنو ورستاد  شدند تا .نمیکرد  تلقثحت روی همسر خود م
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که ا ساس رضایت خود را برای آزادی دخترش از دساتگا  درباار پهلاوی اظهاار کاردم انجاام  را مناسب برای ثریای دوشکسته و پدر او طالق تواوق

 دهند.

ایران تصمیم خاود را بارای جادای  از ثریاا ا،االم  شا   در  اویکه ایرانیها به رادیوی مل  خود گوش ورا داد  بودند 1336اس ند  23در  

  از صاورت ولکا در زباان پارسا  ""کرد. صدای او به سخت  در میان هق هق ماردم شانید  میشاد. میمئناا شانوندگان او میدانساتند کاه ناام 

                 گروته شد  است. است،شاق ن پشتیحاارگان  که تس
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4 

 

 ور  دیحا

 

 

 طو ن  در انتظار او بودمم و همچنین ملکه ای که کشورم به آن نیاز داشت.  مدت او زن  بود که من

 

                    

 م؟من چگونه م  توانستم به او جوار رد ده –اما او پادشا  من بود 
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برای دیدن شا  و خواهرش واطمه کاه  (Manhatan)مانهَتَن   ،کاسانم روزنامه نگاران و صدها تماشاچ  در اسکله غرب 1337 ما  ازد  تیردر دو

ودند گرد هم آمد  بودناد. هار چناد ب (Independence)در  ال سوار شدن بر کشت  ایندیپ ند نس نیویورا  و واشنگتن از روز  بعد از یک تور سه 

د ری و وول سارمایه گاذاری و  که این س ر غیر رسم  ا،الم شد  بود وو  کمتر کس  به سمحلیک بودن س ر شا  برای کسب یک وام چه  میلیون

با وزیر دواع و اماور کن رانس  ناهار و بعد از آن دو سا،ت راهپیمای  با رویس جمهور آیگنهاورمصرف شام  ای نظام  شک داشت. برنامه شا  کمکه

گرم  در بشقار های طال سرو میشاد.  900در آن مراسم خاویار  تدارا دید  شد  بود و و مراسم شام که از طرف معاون رویس جمهور بود خارجه

د تاا آنکاه خحرنگااران از شاا  دوران  که رهحران دنیا شا  ایران را دست کم میگروتند سپری شد  بود.  ال و هوا بار روی ،رشاه کشات  باا نشااط باو

"خواستند تا در مورد جدای  اخیر خود از ثریا اظهار نظر کند. او با اظهار تاسف گ ت که جدای  آنان 

"شا   "

"یادآوری کرد که با تاج گذاری خود  جمعیت  که سکوت کرد  بودبه  "

او  "

 ""کس  غیر از وارث خود تقدیم نخواهد کرد:  به و تخت را جمجددا تاکید کرد که او هرگگ تا

کشت  اینیپندنس هنوز به اروپا نرسید  بود که خحر کشتار خانواد  سلینت  و مقامات دووت  ،راق در یک کودتا توساط اوساران چپگارای  

هحد برای سپزد   و شتزهای غرب  ایران و هراس از ،ملکرد جمهوریخوان چپگرام شا  رشد. نگران از چشم انداز یک متدد روس  در م ارتش پخش

وقاط ا امااهدی وحول کارد زنخست وزیری خود را ادامه دهد.  تسم به که او میتواند به ایران بازگردد وا،الم کرد  پیام  ورستاد ودر سویس زاهدی 

"که ایران همرا  با متددان غرب  خود ،راق را اشغال کنند و رژیم جدید ،راق را سرنگون کنند. پسرش گ ت: به شرط  

هادی ماورد ه پیشانهاد زاهر چناد کا "

رای دادن باچاشان  بیشاتر  شخص مسن ترم شخصیت  بایک  بهوحول واوو نشدم اما واکنش توام با و شت شا  به کودتای بغداد اشار  بر ادامه نیاز او 

 بود. او  ای  بود. درخواست کمک کردن از شخص  که او در همان اواخر به تحعید ورستاد  بودم نشانگر ضعف شخصیتراهنم

 دموکراسا  آشا ته بدران اخیر خاور میانه به هراس آمریکا در مورد ثحات ایران اضاوه کرد. در پنج ساال بعاد از ،ملیاات آژاکاس کاه باه 

دها میلیون صارت دواع با ؛ وزکمکنگتن بیش از پانصد میلیون د ر برای پیشروت اوتصادی ایران به این کشور پارومان  ایران خاتمه داد  بودم واش

ه سااواا باین ایرانیاان با همکاری موساد اسراوی  سازمان اطال،ات و امنیتا  ایاران را کاه در با س  آی ا ید ر وروش سال  های نظام  مواوقت و 

ا  را باه ،ناوان پهلاوی زماان خریاد  باود اماا همگماان مشارو،یت شاسلسله و ،واوب بعد از آن برای  1332دتای د  بود. کوکر تاسیسمعروف بود 

ای نساله اوکاار دنادم،قاب نشاین  کارد  بوبه دانشگا  هاا  وت راند  شد  ز سیاس،روسک آمریکا وکه دار کرد  بود. روشن کران طرودار مصدق که ا

مرکاگ تو  1285روطه واانون مشا دند. آنها شا  را متهم به نقصمسموم م  کران یک ورد خاون و نوکر تدت به شا  بعنو تحسجوان تدصی  کرد  را ن

 ودرت به دست خود م  کردند.

کشور نم  آورد. اهاداف او بار نگارش تردیاد آمیاگ او باه واانون مشاروطه  سیاس  شا  هیچ بهانه ای برای تصمیمش برای دخاوت در امور 

". او وصاد خاود را بارای تکیاه داشات گر به ایاران تدمیا  شاد  باود ارستعمادید  اروپای  که توسط ودرت های که او آن را یک پ 1285

" یک روزنامه ایرانا  نوشات: آشکار ساخت. ندبود کرد سندی که او معتقد بود خارجیان  یله گر به ایرانیان تدیم   "
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گیر مسایل  کرد رشا  خرج نیروی نظام  کردم نقش دووت را توسعه داد و دووت را د "

"ار نوشات: گامددود  مساجد بود. یک تاریخ ن درکه وحال متعلق 

" 

و معتقد بودند که او درا شکنند  ای از واوعیت های سیاس  دارد. از  داشتند مت ادمات آمریکای  در مورد ودرت رهحری شا  دیدی امق 

ن وردآبا،اث بوجاود  تری را اجرا کند کهانقالر سوسیاویست  به او اصرار م  کردند تا اصال ات اجتما، م اوتصادی و سیاس  گسترد   هراس یک

د. شاور مداروم میدیدناثروتمناد و باه دور از تمااس باا ا تیاجاات یاک ک یوقیر و مدروم شود. آمریکای  ها نخحگان پهلاوی را اواراد امید در طحقه 

"یم گگارش داد: روزنامه تا

خیر گاروتن  "

 ود پاا کارد  باو ان بارباا  هاای رادیاوی  پارسا  زگساتی. در طول مرزهای شماو  ایران اتداد جماهیر شاوروی اودرت به دست کمونیسم واوع  بود

و ملا  ا  مسائله منااوبارای واشانگتن بقاای شا ""و میخواست تا او به  م  نامید ""شادمانه شا  را 

"د: مریکای  نظر داآمدسور میشد. یک مجله 

اخاتالف م آن ا بار سار ،الوادر  اویکه آمریکای  ها با شا  بر سر تهدید ایران توسط کمونیسم مواوق بودندم ام "

د بود که را   ا  شا  معتقو  وم به تغییرات اساس  داردایران م  باشد و اوتصاد و جامعه ایران نیاز . آنها استد ل م  کردند که خیر از داخ داشتند

به ایران  1338ر در آذر رویس جمهور آیگنهاو است.اتداد جماهیر شوروی  انهخوی ت درند اتقویت نیروی نظام  ایران به ،نوان سنگری در مقاب  نی

زادی و آنم  تواند  ""و  نم  شودامنیت با،ث ایجاد اسلده به تنهای   که س یادآور شدآمد و هنگام  که به نمایندگان مجل

 .م بیور غیر مستقیم از شا  انتقاد کردامنیت به ارمغان بیاورد

انتخاار  .د کارداو باود تجدیاسالینت  مشک  جانشین    ووص   کهشا  را اول اووویت  ضرورت  س ماوتصاد و سیاست بیقرار ایران 

اسات او را   انگلیس درخونتروبرو شد. خاندان سلی مشک جال بخشد. در این مورد شا  با  اومشرویت سلسله او شاهگاد  ای از اروپا بود تا به  اول

  ،اگل شاد  ایتاویاا شام دختر کاتوویک  (Maria Gabriella) م پرنسس ماریا گابریالدومین انتخار او واج با پرنسس آوکساندرا رد کردند وبا ازد

م آیات اهلل ،ظمااء ن شخصایت رو اان  ایارانیرایران مورد وحول واوو نشد. بگرگتبخاطر مخاو ت واتیکان و ،لمای شیعه نیگ  (umberto)تو راومح

"سید  سین بروجردی پیام  برای دربار ورستاد: 

"پیام دوم کوتا  و مختصر باود:  "

" 

ی  در ورانساه برگاذار دانشاجویان در  اال تدصامراسم  بود کاه  میهمان اوتخاریاو  1337رسم  شا  به ورانسه در بهار در طول س ر  

خااص داشاتند تاا از خاود برداشات خاوب   در  ال انتخار نامگدی برای او بودندم دختران اضیراب  . در زمان  که ملکه مادر و خواهر شا ندد  بودکر

به صورت مودبانه ای در گوشه ای ایساتاد  باود تاا از هجاوم  میکرد آرشیتکت  تدصی  در رشته که دیحام دانشجوی جوان بجای بگذارند. وقط ور  

در آنگمان ایاران اوتخاار  –دختران به شا  به دور باشد. هنگام  که او به ا،لید رت معرو  شدم شا  متوجه شد که انتخار شغ  او غیر طحیع  است 

"یتکت را داشت. ور  با اشتیاق برای مادر خود در مورد مالواتش با شا  نامه نوشت و اطال،ات واضاد  را در ماورد داشتن تنها یک زن آرش
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 21 ملکاهو  بسات خواهاد در پایان همان سال ور  دیحاا پیماان ازدواج باا شاا . کمتر کس  م  توانست  دس زند که توضیح داداو  "

 د.میلیون ایران  خواهد ش

*** 

در بیمارساتان 1313هار م 22ما  باشاد و ساهرار و وریاد  دیحاا باا توواد دختار و تنهاا ورزندشاان در  "شاادی"نام ور  در پارس  به معنای            

ی اوم  کاه ه تاه از خاود نشاان میاداد. در  ماام ،ما را سرنوشت  باگر آمریکای  ها غرق در شادی شدند.  ت  در دوران کودک  ور  نشانه های 

 این آهن  را برای او زمگمه میکرد:کش ار در آنجا  مام میکردم زن کیسه یکح

 

 

م د پیامحر اسالاو ند. او از در دورن واجار خدمت کرد  بودکه بود  ی ستمدارن و سپهحدهای برجسته رد  با سهرار دیحا از نواد  گان درباریانم سیا

ت خاود را یالساهرار تدصا. برخاوردار اساتا تارام خاصا  از  مم وقح  که در دنیای اساالاشتد ""  رت مدمد بود و به همین خاطر وقب 

خود در آکاادم   به تدصیالت گریخت وه به ورانسه روسیآغاز کرد و در طول انقالر  (St. Petersburg)در س ین پیترزبور  بعنوان اوسر ارتش 

"به ایران بازگشت و با ورید  ویحا م کاه بعناوان  تادامه داد. بعد از اتمام تدصیال (St. Cyr)نظام  سان سییغ 

اوتخاار میکارد. او  ""دودمان خود   ور  به ازدواج کرد. بود خانواد  های ثروتمند استان گیالن و دختر یک  از "

"یکحار گ ت: 

" 

رید م مدمد ،ل ؛ همسر اوم ووویگ و پسرشاان رضاا کاه باه دوسات صامیم  در دوران با برادر وسهرار و ورید  تاز  ،روس و داماد همرا   

. باا وجاود ساخت  هاای جنا  و اشاغال ایاران توساط در تهران شروع به زندگ  کردند  یکودک  و مدرم اسرار او در طول زنگ  تحدی  شد در ویال

تهارانم  شمالخانواد  دیحام ویح  و دوستان آنان به  مستان برای ورار از گرمای بیش از  دزندگ  ملکه آیند  ایران چندان سخت نحود. هر تاب ممت قین

"شمیران که منیقه مدحوب  در کوهپایه های اوحرز بودم میروتند. ور  به خاطر میاورد: 

او وقط هشت ساال  م  باشد هنگام  که پدر ،گیگش مریض شد و در شروع دکتران تشخیص دادند که بیماری هپاتیت "

". خانم دیحا میگ ت: داشت

دکتران بیماری او را سرطان ووزاومعد  تشاخیص دادنادم باه وار  گ تاه شاد کاه  ت  بعد از اینکه  "

به ورانسه روتاه پدرش رو به بهحود است. سپس یک روز او از زندگ  ور  ناپدید شد. مادر ور  به او گ ت که سهرار برای ادامه معاوجه بیماری خود 
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ون شاد. او ووتا  باه اطااو  وارد میشاد متوجاه میشاد کاه ظناچاک باه جریاان ماست. همچنان که ما  ها بدون خحری از پدر سپری میشدم دختر کو

ند. گاه  اووات مادر و ،مه هایش را در  ال گریه کاردن ردسکوت اختیار میک بودندو یا اگر در  ال صدحت  کرد نکا   یبه سوی  دیگر ترهابگرگ

"به خاطر م  آورد:  نمیدید. او آن روزهای غمگین را اینچنی

سااوگ   18 سن او هنگام  که در "

 در خود را از دست داد  است.،ازم س ر به ورانسه بود میلو شد که که پ

 وردی درسبعنوان بلکه  مور  را زودتر از سنش باوغ کرد. او نه تنها بصورت وردی میمئن به خود و معاشرت  مد شدن پر رمگ و راز پدرناپدی 

یشد وارغ مانسوی تدریس عنوان شاگرد اول کالس خود در مدرسه دخترانه ژاندارا تهران که به زبان وروجدان رشد کرد و ب خوانم وظی ه شناس و با

شاد.  هرمان  ورزشا وم تیم  که پیروزی های بسیاری به دست آوردم او مووق به کسب دو مدال ی  شد. او کاپیتان تیم بسکتحال مدرسه بوداوتدص

یاباان ه او را در خکابعد از اینکه ،کس او در روزنامه ها چاپ شدم او به ستار  ای بارای تهرانا  هاای طحقاه متوساط تحادی  شاد. کودکاان هنگاام  

  دختاران جنحش پیشاهنگ توجهات با،ث نمیشد که او را خود را گم کند. او در ""به پدر و مادران خود میگ تند: میدیدند 

کت در یاک برناماه رهحری گروها  از جواناان را بارای شار (Elli Antoniades)همرا  با دوست خود ا و  آنتونیادس  1335وعال بود و در تابستان 

ورانساوی پیادا  هن  و ادبیاتدر ورانسه به ،هد  گروت. این س ر برای او اوهام بخش بود و مانند پدر خودم ور  اشتیاق بسیاری به هنرم ورپیشاهنگ  

 .  استهمیشه با او بود که در طول ،مر کرد

از تهران  های طحقه با ی جامعه مذهب نقش  جنح  در زندگ  او داشت. خانم دیحا ا،تقادات مذهح  را ر،ایت میکرد وو  مانند بسیاری  

"و  اضر نحود به دخترش  جار را تدمی  کند. ور  در طول ما  رم ان روضاه نما  گروات و  کرد از پوشیدن چادر خودداری 

چارا  گ تاه باود کاه ه اوکه در دوران کودک  تجربه ناخوشایندی با یک رو ان  داشت که با خشاونت با زمان  رااو  "

بداث  مود. در زنادگ  ااز آنگمان به بعد او مذهب سازمانده  شد  را با خشونت و تعصب گار  میاگبه خاطر م  آورد. موهای خود را نپوشاند  است 

گ تاه باود:  ارحاکغریاگ  و خاوی یاک ساازند  را داشات. او یتدصای  و اشاتغال تشاویق میشاد و  او باه پیگیاری ازدواج تدمیل  هم وجود نداشت.

ا را ود که سنت هبدر طول ،مر خود او همیشه سپاسگگار مادر خود  ""

 کند. رتا برای تدصی  به اروپا س    بودو تنها ورزندش اجاز  داد ه و به دخترشکست

*** 

 صیالت خود در مدرسه ویژ  معماری در پاریس که مورد پسند ایرانیان نخحه باود تارا کارد.ر  ایران را برای شروع تدو 1335در بهار  

او را ماورد  ا   های گاا  بگاسال اول دور از خانه آسان نحود. او ا ساس غربت میکرد و شاگردان ورانسوی با مراسم خود برای سال اوویها و نژادپرست

 آزار ورار میدادند.

اروپاا و  ارماساتع گان سراسار دنیاا باود کاه بار ،لیاهدشا مد  تجمو پناهنادگانم مخاو اان و تحعیادخورشیدی  30پاریس در اواخر دهه  

جمله شوروی زیر  مخصوصا ،ملیات نظام  ورانسه بر ضد استقالل اوجگایر ا،تراض میکردند. وعاویت آنان توسط سازمان اطال،ات چندین کشور از

را به خود جلاب کارد و او را تدات  (K.G.B)جوی  ایرانیانم ور  دیحا توجه یک مامور ک  ج  ب  نشخانه دانظر بود. بعنوان یک  از تنها چند زن در 

 هاای تیاووار  باه وعانظر ورار داد. او متوجه شرکت ور  در یک  از تجمو کمونیساتها بار ضاد جنا  در اوجگایار شاد و باه ایان نتیجاه رساید کاه 

باه نداشاتن شاجا،ت کاه او را را  جلوی طعنه های دوساتانشتجمو شرکت کرد  بود تا آن  ین خاطر درور  وقط به ااست. اما مند ه،الوکمونیستها 
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معرو  شد کاه بعادها  متهم میکردند بگیرد و او این تجربه را ناخوشایند یاوت. دسیسه ها ادامه پیدا کردند. یک بار ور  به دانشجوی  از آومان شرو 

وها بعد او همرا  همسرش در نمایشنامه ای در استان گیالن شرکت کارد کاه یکا  از باازیگران شاحیه سا م  باشد. هاکمونیست مشخص شد جاسوس

چیگی شحیه اسلده در دست خود داشت. مرد مرموز دستگیر نشاد و ناپدیاد  بر روی صدنه آمد و . در طول نمایش مرد آومان همان آومان  مرموز بود

  ت  ک  ج  ب  را بعد از جن  سرد میاوعه کردند به این نتیجه رسیدند که ،الوه سازمان جاسوسگشت. مدققین  که بایگان  های سازمان اطال،ا

"بود  است. روس ها  ""شوروی نسحت به ور  دیحا 

محن  بر اینکه ملکه ایران تمایالت مارکسیست  دارد و یاا  تا  اینکاه  ی وی شایعه هاجلیند  که در آاما این با،ث نشد  "

 کمونیست است را بگیرد. 

"یک  از همکالسیان ور  دیحا او را چنین به خاطر م  آورد:  

باا وجاود   شاادیاک شادن باه او در مراسم س ارت ایران در ورانسه با ا ترام از نگ "

 ساع  کارد   دارد که وکر م  کرد ور  تمایالت مارکسیستهمان مامور شوروی ورهنگ  س ارت خودداری کرد  بود.  تلنگر جهانگیر ت  ل  رایگن

م او ،الوه داشت کاه که جدید بودند.  ا  که در تهران به دنحال یک ملنکه او از این جریان خحر داشته باشدم بدون ایه برورا کندرابینیگ ت  ل   بود با

گ تناد کاه: وخ  باه او میشادوستان او باه  شا  ور  را مالوات کند. ور  از وح  به خاطر ازدواج ا تماو  خود با شا  در گردار شایعات ورار داشت.

"نان خواسات تاا: آاو هم به شوخ  به آنان جوار داد و از  ""

نوشته شاد   د که بروی آنیک  از دوستان نگدیکش از مادرید برای او کارت پستاو  ورستا "

 ""بود: 

به وطن بازگشت. پس انداز او در  ال تمام شدن بود و بسیار ،الوه مند بود تاا باورس تدصایل   1337ور  برای تعصیالت در تابستان  

  ا  و دوست یکاشدیگری برای تدصیالت سال آیند  خود به دست آورد. آنیور که معلوم شد مسئول ا،یای بورس تدصیل  اردشیر زاهدیم داماد 

ر غیار ا  پهلاوی باه طاوهمگماان باه خاانودو  ت مااو  وار  را  ا  کارد مشکالهای ور م اس ندیار دیحام بود. اس ندیار از زاهدی خواست تا از دای  

الواات او را م دای  وزاهدی وحول کرد تا ور   ""مستقیم اشار  کند که 

وساط رر شیشاه ای تدمورد بورس تدصیل  با هم صدحت کنند. بدون آنکه هیچکدام از آنان میلو باشند مالوات آنان با زاهادی از پاس کند تا در 

باا  الوااتچاای و مصارف  شهناز مشاهد  میشد. زاهدی تا  دی تدت تاثیر ور  ورار گروته بود که برای روز بعد او را به خانه خود برای وا   رت

 رد.همسرش د،وت ک

مشرف بود. میگبانان و میهمان بهت زد  جوان در  ال صدحت بودناد کاه ورار داشت که بر تهران خانه زاهدی در با ی تپه های  سارا  

باا  یارت نگاا   ورار داشت نگدیک دررکه در در بیرون خانه متووق شد. ور  که متوجه سر و صدا در داخ  راهرو شد  بود به طرف میهمان ماشین  

"شا  است. او ،الوه مند بود دختری را که دخترش شهناز را تدت تاثیر ورار داد  بود مالوات کند. ور  وکر کرد: خود دید که میهمان  کرد و

جو بقدری صمیم  بود که شا  برنامه هاای خاود را  "

"برای شام ماند. ساوها بعد از او پرسید  شد که چیور او ور  را از بین دیگر دختران انتخار کارد  اسات. کنس  کرد و 
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" 

ه زنادگ  را در اختیار شا  ورار داد. او جوانم متواضوم شادار و بیگانه با توطئه های بچه گان تاز  ور  دیحا شانس دیگری برای یک شروع 

ن را درن کاردن ایارامی وزوویم در ازداوج با شاه  که آرسمحل   رو یه ورزشکاری و کمک به مردم همسر آیند  اش شریک بود. دراو درباری بود. 

دگاان ر  کاه از نواوجاود داشات. ازدواج باا وا مایاران باود ظهور  ال در سر داشت و زن جوان  که داستان زندگ  اش سمح  آرمان طحقه متوسط در

با خر  شا   جال میداد. ح را در نگد تشکیالت مذه شا  را داماد   رت مدمد میکرد و ا،تحار متگوگل سلسله پهلوی نیگ پیامحر بود از وداظ تکنیک 

د  باود. او را آزدختارش ر واو را باا خاانواد  اش غریحاه کارد   مبه زاهدی گ ت که  اضر نیست تا اشتحاهات گذشته را تکرار کند. ازدواج او با ثریاا

"راف کرد: تا،

" 

"او متوجه ،الوه شا  شد. او به خاطر م  آورد: اینحار شدم د،وت برای شام دوبار  هنگام  که ور   

ا هواپیماای هر و پرواز بشه ته های بعد او با شا  به ودم زن  های بلند مدتم گردش با ماشین اسپرت در  "

 نس هاا او متوجاه آمحاو بعد از ورود بود که –. در طول اووین پرواز شا  از او خواست تا یک  از دستگا  های هواپیما را تنظیم کند گذشتشخص  

"به آرام  به او گ ت:  شا شان برای ،دم سقوط هواپیما شد.   شانسخوش باند ورود و  در انتهای

 "ور  در جوار گ ت:  "

ورستاد که خواهران او را از زمان مدرسه میشناخت. ور   ور در مورد ور  مووقیت آمیگ بود. ملکه مادر سراغ ،مه تدقیقات زنان پهلوی  

"خاطر م  آورد:  هب

برای انتخار  زاهدی   که ازبودند کسان که باید از سر را  برداشته میشد. در خانواد  دربار داشت ودوجوز یک مانو اما هن "

 و عروا  کننادوامیا  باود م باا مصادق ،اگل شاد  ن وردی که مدرمانه چپگرا وسع  داشتند تا ور  را بعنوا ات. شایعناخوشایند بودندملکه آیند  ایران 

  را آساود  کناد. د تا خیاال شاااما همگمان سع  کر مدواج از بین بحرند. زاهدی وحول کرد تا این اتهامات را مورد بررس  ورار دهدشانس او را برای از

"امکان آن هست که دیحاها و مصدق ها از طریق ووم  وامی  باشند اما 

 -ت یان  قیقات داشاا ""او به شا  یادآوری کرد:  "

ان و خاانواد  د کاه دختار جاوهستند. زاهدی به شا  اطمینان دا از هم جداتند در این مورد به شوخ  بگویند که آنها یک خانواد  ان  ها دوست داشایر

 ح  ووادار هستند. سلینت طلاش 

توطئه چین  داشت بگیرد. ساوها بعد  در شهرت که یدر این  ین خانم دیحا وادر نحود جلوی نگران  خود را برای ورستادن دخترش به دربار 

 (Claire)یار خانم دیحا ا،تراف کرد که اگر همسرش زند  بود ا تما  جلوی ازدواج دخترش را میگروت. مرب  وار  در مدرساه ژانادارا خاواهر کل 

"همین نوع نگران  را ابراز کرد: 

بیشاتر از ساوها بعدم وار  دیحاا تصادیق کارد کاه انگیاگ  ازدواج او  "

"،شق بعدها خود را نشان داد. او گ ت:  –روی  س وظی ه بود تا اشتیاق و ،شق 
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" 

. زماان  کاه هواپیماای او بار زماین نشساتم باود پخاش شاد تدصیالت خاوداتمام  یبرا خحر نامگدی شا  هنگام  که ور  در را  پاریس 

و ،کاساان  ورودگا  بهتر نحود و ،کاسان بود. در ورودگا  به او هجوم آوردند و وضعیت روتن به هت  از مملو از روزنامه نگاران (Orly)ورودگا  اُرو  

ن در گروته اک  در خیاباد. تعقیب و گریگ خیرنداشتناو از پشت پنجر  ماشین  ماشین او را در خیابان ها تعقیب میکردند و سع  در گروتن ،کس از

هایش ر کردم چماداناو از کالس های درسش صرف نظ ""بود: 

یک  لقه  شا  1338آذر  2یک مراسم نامگدی رسم  در تهران در  ر. دداشت خدا اوظ  کردست شهری که آن را بسیار دو را بست و با دوستان و

ک ت گوشاوار م یاو یک جعحه آب  رن  که در آن یک گردنحنادم یاک ج ا ""نامگدی به نامگد بیست و یک ساوه خود که 

 تقدیم کرد. بود دستحند و یک مجمو،ه انگشتر اوماسم زمرد و یاووت

با،اث یاک درد سار جگوا   خود راض  نیساتند زندگ که او در یک مصا حه ا،الم کرد که همه ایرانیان از  ووت   از ازدواج نامگد شا  وح 

روته باودم گورار    و ،دل،داوت اجتما،. ور  دور از زندگ  اشراو  بدنیا آمد  و بگر  شد  بود. در پاریس او در معرض اید  های جدیدی مانند شد

یاان متوساط ایران ام پلیس مخ  م به همرا  سرکور مخاو ان سیاس  و آزادی بیان با،ث ترس  گسترد  و خشم در میان طحقاهو تاسیس اخیر ساوا

ومت شوندگان بیش از و آزادی به سحک غرب  بودند به وجود آورد  بود. در ایران شکاف میان  اکم و  ک 1285که آرزومند اجرای ورمان مشروطه 

"ار گگارش داد: یک خحرنگهر زمان  بود. 

"  خاود را گدنازبه روزنامه تایمگ وندن گ ات کاه او  "

ز آناان ودند که یکا  او وارد دنیای کار شوند. دانشجویان در شگ ت ب تا تدصی  کرد  خواهد کردو زنان را تشویق  "

حال نشان  از در مورد اظهارات ور  به دن خود موشکاوانه انتقاداتمنتقدان با ر کاخ شاهان زندگ  میکند. د -یک جوانم یک ورد مترو  و آرمانگرا  –

ملات ایاران  عال در زندگ . اما شا  با درخواست ازدواج خود از ور  روشن ساخت که او انتظار دارد ور  نقش  واس  او بودنداهداف جا  طلحانه سی

زیاه و ثریاا نحاودم ند خود باا وو. او مای  به تکرار تجربیات ناخوشایوتکه از همسر او انتظار میر بودداشته باشدم نقش  که وراتر از وظایف تشری ات  

 ار مسئوویت زندگ  سلینت  نحودند.ی  ب  می  که  اضر به ودا کاری و تقسیم بملکه ها

  به او نیاز دارد. تا چه  د نیمدانست کهبدست آورد  شریک ازدواج با ور  دیحا در نیازی به نگران  نداشت:  شا  

*** 

ن م گذراند. این دو زن جاوان باا یکادیگر از سان ناه سااوگ  ور  شب ،روس  خود را با دوست صمیم  خود ا و  آنتونیاد سم دختر یک پناهند  یونا 

از خاوار برخواساتند در  ااو   1338آذر  30 روز آنها صحح زود  ""گ ت: ا و   دوست بودند.

کاه  تااج ،اروس،روس را بر دور  مویسه سا،ت طول کشید تا که بسیار هیجان زد  بودند. برای خواهران مشهور کاریتام که از ورانسه آمد  بودندم 

هماان روز طرا   شاد  باود صاحح  (Harry Winston)اوماس بود و  دود دو کیلو وزن داشت مدل دهند. تاج ،روس که توسط هَری وینستون از 

 15باه وزن   طرا   شد  بود با مروارید و جواهرات (Dior)دیور . وحاس ،روس که توسط   بودهمرا  با چند نگهحان و ماموران دووت تدوی  داد  شد
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"کیلوگرم تگوین شد  بود. نیویورا تایمگ گگارش کرد: 

)bolero(" 

یاگ از ریخاتن خاون بیاگار باود و مگدش شا  نسته های ور م شا  دستور داد تا از کشتن گوس ند خودداری کنند. مانند نابرای ا ترام به خوا 

ن ود را در سااوخاایان زوج پیماان زناشاوی   تدم  کناد. ترین روز زندگ  اش مخصوصا در شاد نمیتوانست وکر خشونت بر ضد  یوانات بیگنا  را

ه ازدواج تهیاه ای دامااد  لقاتا بار . مراسم در  ال شروع شدن بود که ،روس به یاد آورد وراموش کرد انجام دادندانان آیینه کاخ مرمر در مقاب  میهم

اون بگرگا  کرد  وارد سا کند. اردشیر زاهدی ودم پیش گذاشت و  لقه ازدواج خود را به ،نوان  لقه جایگگین به ور  تقدیم کرد. زوج تاز  ازدواج

"ور  گ ت: پا کردند. دوست  ی دو هگار میهمان برشد  و مراسم  را برا

" 

باا  تااامور کرد را م پورشاجاامیر ثریا در کاخ ا ساس تنهای  کند جلوگیری کند. او  تا شا  مصمم بود تا از اشتحاهات  که با،ث شد  بود 

رج از درباار وساتانش در خااراهنمای  های خود ورود ور  به زندگ  دربار را را تتر کند. او همچنین همسر خود را تشویق کرد تا به رابیه خود با د

"گ ات: دریاوت کرد. او  یاوتادامه دهد. دو ما  پس از ازدواج ا و  اووین د،وت شام را که در دو دهه بعد همچنان ادامه 

 ادود باا ودی وار  باه ز "

شاهر آباادن سا ر کارد و ه در  او  که در انتظاار اوواین ورزناد خاود باود با 1339و وشار زندگ  در دربار آشنای  پیدا کرد. او در امرداد ن وذ خود 

وی بد برمای شدید و غاولگیر کرد. با اینکه او  ال خوب  نداشت و تدت تاثیر گمسئو ن مدل  را با درخواست دیدن مد  زندگ  کارگران مدل  

روتن اجااز  خود را با گا ن ت خام ورار گروته بودم به  دی از دیدن وضعیت بد زندگ  کارگران پریشان شد که اشک های او سرازیر شد. او میگبانان

"از آنان برای دادن کمک ماو  به خانواد  کارگران شرمسار کرد. شاهدی در خاطرات خود نوشت: 

" 

به دنیا آورد و نوشته روی کیک هیچ شک  را در هیچ کاس بااو  نمیگذاشات  وت تا برای شا  ایران ورزندان  رااز ملکه جوان انتظار میر 

باه  باا   آروزی هماه راوارشاهحانو  "" میروتکه از همسر بیست و یک ساوه شا  چه انتظاری 

هوش  تجاویگ کارد. داروی بیو پگشک مخصوص شا   روبرو شد مشک برآورد  کرد. اما زایمان با 1339آبان  9دنیا آوردن وراثم وویعهد رضام در 

  در  اوت بیهوش ستانبیمار توود شاهگاد  کوچک را در اتاق مجاور جشن گ ته بودندم مادر ورزند در تخت هنگام  که همسر او و خانواد  سلینت 

"به سر م  برد. او بخاطر آورد: 

 او هنگاام  "" .و او را صدا میکرد به هوش آماد زد جوان توسط پرستاری که به گونه های او  شهحانو ور  "

"شا  به او گ ت که ورزندی پسر به دنیا آورد  بسیار آرامش پیدا کرد. که 

گاام ه ماشاین شاا  هنبام باه رواص و پاایکوب  پرداختنادها را شنیدند در خیابان توود وویعهد  هنگام  که مردم خحر  "

یاد  ند ""روج از بیمارستان هجوم آورد  و آن را بر روی شانه های خود گروتند. او به همسرش گ ات کاه تاا بداال خ

 بودم.

                                                           
 وصندگان زن اسپانیای  به تن م  کنند. بُل رو وحاس  است که ر  26
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روایس جمهاور جاان اف کنادی  اینکهبه خاطر  مدیداری رسم  از کاخ س ید انجام داد. روابط تهران و واشنگتن 1341شا  در وروردین  

(John F. Kennedy)   تیار   مروته استگورار در خیر کمونیسم  ایران وودم برنمیدارد کشورش  اتبه انداز  کاو  برای اصال معتقد بود که شا

که ایاران  داشت. هنگام نران آن بودند که در زمان آیگنهاور آمریکا متدد رهحری مستحد شد  بود که مشرو،یت مردم  گمشاوران کندی نو تار بود. 

تااد  ا باه دسات آناان اوم به همان سحک که کوبندنیبم  را سوسیاوست ها  به دستکردند که کشوری در  ال اشغال وکر  مررس  ورار دادندرا مورد ب

 .بود

اردشایر زادهادی کاه سا یر ووات ایاران در  در آن گ تاه شاد  باودکندی یک کینه شخص  نیگ از پادشا  ایران داشت. او از گگارش  که  

کارد  باود  ت مایا (Richard Nixon)میالدی از ریچارد نیکسون  1906  جمهوری ریاست انتخابات  مخ یانه در محارزات رواشنگتن بودم بیو

سات ت هاایش در سیاه در آن از سحک رهحری شاا  و دخاوامقامات ویحرال به دستش رسید  بود کاز طرف بسیار ،صحان  بود. او همچنین گگارشات  

شنای  نگدیک  داشات که با کندی آ (William Douglas)رویس دادگا  ،او  ایا ت متدد  آمریکا  ویلیام داگالس  داخل  ایران انتقاد شد  بود.

"به این نتیجه رسید که کندی بهتر است رژیم سلینت  ایران را با یک جمهوری آزادیخوا  تعویض کند. داگالس گ ته بود: 

"عنوان کندی شا  را ب "

ت نگری در سیاسادر اووین ما  هاای ریاسات جمهاوریشم کنادی باا دساتور بااز "

ر ضاد وقارم بااوادامات   راندر ایا . او روشن ساخت کاه انتظاار داردورار دادشا  را تدت وشار   نظامآمریکا در وحال ایران و معلق کردن وراردادهای 

ودم خخوا  جمهوری همتایانسرکور وساد در مقامات ارشد و صرف منابو ماو  برای تدصیالت و بهداشت بجای امور نظام  انجام پذیرد. بر خالف 

یاران ام سالینت است شک  گروتنمان  که سیستم جمهوری در ک  خاورمیانهم آوریقا و آسیا در  ال دموکرات ها در واشنگتن ا،تقاد داشتندم در ز

در کمیتاه  (Frank Church)سناتور ورَنک چ ارچ  1340مدکوم به ونا م  باشد. متخصصین کم  در واشنگتن به بقای شا  ا،تقاد داشتند. در تیر 

ماان زدر هماین  ""د گ ت: سنا در امور خارج  به همکاران خو

 ل پخش بود.و رویس سازمان اطال،ات  ایران در تهران در  ا ایران ارتش سرانم س  آی ا یمحن  بر توطئه کودتا با همکاری   شایعات

اشت که کاخ س ید دستاوردهای او را نادید  گروته و چاوشاهای  را کاه شا  به کندی و دموکراتها برای ،گل او مشکوا بود. او ،قید  د 

دشاا  مدحاور عناوان پااز کودک  رویای  کومت کاردن بنمیکند.  درااو در اصال ات یک جامعه مداوظه کار مسلمان در پیش روی داشته است 

 از این کتارهنیم میلیون  کرد  و  دود آزاداو امالا دربار را  ممردم و بهحود زندگ  آنان را توسط اصال ات  گسترد  در سر داشت. در ساوهای آخر

ای هاناد. اماا ماوکیات ویعاه زماین هاای خاود کشات و زرع کن تا در داد آنان بهو این امکان را  تقسیم کرد زکشاورصدها هگار را در میان  هازمین

ی های دووات بارار وامی  بودم طحقه مروه  که در مقاب  وشاربود. مجلس هنوز تدت سلیه اشخاص به اصیال  هگا یدیگر ای شخص  مسئلههزمین

ار دووت بسیار مخاوف زمین داران بگرگ  بودند که با این ک خود بین کشاورزان مقاومت م  کردند. رو انیون آنها تقسیمو  وروش زمین های خود

 رسراسا در ارضا  ال اتاص تصویب با،ثشا  بسیار امیدوار بود که  راتدوین وانون توزیو زمین کمک م  کردند که و به طحقه مروه زمین دار  د بو

 شا  به جای مقابله با دو ستون اصل   مایت از سلینت تصمیم به ،قب نشین  گروت. 1338شود بلوکه کنند. در سال  کشور

ونت کشاید  شاد. نیوزویاک هنگام  به اوج خود رسید که ا،تصابات کارگران به خش 1340هراس آمریکا از ب  ثحات  در ایران در سال  

 "گگارش داد که 

««
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کنادی باه وضاو  ا،االم کارد کاه هایچ کماک  "

کاه از  باود ،لا  امینا  مرا انتخار کند. کاندیدای کاخ س یدجدیدی د شد تا زمان  که شا  نخست وزیر اصال  طلب جدیدی به ایران داد  نخواه

،ملکارد  و نگارش ت ااداز  شاا  اما مورد ،الوه شا  نحود. ممل  و س یر ایران در واشنگتن بود جحهه کابینه پیشین وزیر نس  سلسله پیشین واجار و

هشت سال پیش آیگنهاور در ایران برای کنارگذاشتن مصدق دخاوت کرد  بودم در  او  که  ا  جانشاین او  مب  آگا  بودنسحت به ایران بخو آمریکا

بر این ،قید  بودناد کاه توطئاه   دربار و طلحان عنوان نخست وزیر به دووت ایران تدمی  کند. سلینتود تا یک  از طرودارن مصدق را بکندی آماد  ب

مصمم بود که با سر کاار آوردن مادیران  باا اراد  واوی مانناد ساپهحد رزم آرا و زاهادی باه روزهاای باد  شا  خاموش را میدهد. آمریکا بوی کودتای 

و امین  کاه پشات خاود را باه آمریکاا گارم میدیاد  ""او به نخست وزیر جدید خود امین  گ ت:  گذشته باز نگردد.

  ""پاسخ داد: 

گ  و چند سوی  کندی نسحت به شا م جحهه مل  مصدق برای اوواین باار پاس از دهاه سا  خورشایدی دوباار  در ه با دوگرم  از چند گان 

ه از کنگام  هادند. سر درا صدنه سیاس  ایران وعال شد. تظاهرکنندگان شعار بازگشت به وانون مشروطه و خاتمه به تمام  مددودیت های سیاس  

"که کار خواهند کردم یک  از رهحران آنان اورار کرد بعد از به ودرت رسیدن چپرسید  شد که  آنها

ت نه ا دادناد و تشنجات تشدید شد و ، وهای مذهح  جحهه ملا  از ایان گارو  انشاعار "

دی بازرگاان ی  دادناد. مهاآزادی ایران را که از طرو  به نخست وزیر پیشین ایران مصدق ووادار بودند و از طرف دیگر بر اسالم تاکید داشتند تشک

"گرایان اسالم  ا،الم کرد:  یک  از بنیانگذاران  گر جدید و رهحر مل 

ا اوکاار باپ و رو اانیون که تا بدال مانو ایجاد اتداد سیاس  پایدار بین مل  گرایان سکو ر چبود   هدف او پر کردن شکاو "

 بود. شد  سیاس  راست

*** 

اشات باود. واردی کاه باا رو اانیون د ثروتمند تاجر کاه رابیاه ای واوی ای خورشیدی از خانواد  1286متوود سال  ممهدی بازرگان مانقالب  آیند 

"زندگینامه بازرگان را نوشته است میگ ت: 

ان در ساال نکاه دانشاجویاز ایبود که برند  بورس تدصیل  در ورانسه شد  بود. وح   ای جویان نخحهنشدر دوران جوان  او یک  از دا "

" ان گ ته بود:تحریک مووقیت شان به   ور پذیروته و به آنبرای خورشیدی ایران را به مقصد ورانسه ترا کنندم رضا شا  آنان را  1307

رگاان باز "

ووات ود کاه او هیچاین درسا  با سخنان رضا شا  را اینگونه ت سیر کرد که یک ایران  م  تواند یک جمهوری خوا  و همگمان یک وطن پرست باشد.

 وراموش نکرد.

و پاریس تدصای  کارد. بازرگاان  (Nantes)او در شهر نانت . داشته ت ساو  را که بازرگان در ورانسه به سر برد تاثیر بسگای  در او  

ا ایران بود کاه پیشاروت تدت تاثیر در آغوش گروتن مدرنیت توسط ورانسوی ها بدون وربان  کردن ا،تقادات مذهح  شان ورار گروت. این در ت اد ب

ماذهح   تمرکاگ باا داوطلحاناه انجمنهاای و توسعه با مذهب سازمان یاوته ناسازگار بود. بازرگان همچنین از جامعه مدن  پر جنب و جاوش و گساترش

"نوشات:  نمیاداد. بازرگاان را سازمانده  گروه  با وعاویت های مساتق  از دووات ورانسه اوهام گروت. رضا شا  به شهروندان اجاز 

" 
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در تادریس باه مومن و معتقد به ایران بازگشتم خدمت سربازی خود را انجام داد و در دانشگا  تهاران مشاغول  مبازرگان 1314در سال  

طاول دهاه  دانشگا  منصور شد. برای کسب درآمد بیشتر شارکت سااختمان  ماووق  تاسایس کارد. در تسایست رمهندس  و در نهایت به پ رشته

م باه ادواام اساال مناد باههاما بیشتر به وعاویتهای جامعاه اساالم م گروها  کاه ،الو مبیست خورشیدی از آرمانهای جحهه مل  مصدق طروداری کرد

"اظهار کرد:  نه ت آزادیاوتصاد و پیشروت اجتما،  بودم ،الوه نشان میداد. محا ث مل  در مورد 

«

 ید به شا  وشاار ند تا کاخ سد  آوسیم و شعارهای کندی اوهام گروته بودند. آنها انتظار داشتبازرگان و دیگر منتقدان پهلوی از ای "

 کند و کشور را به وانون اساس  بازگرداند.تشکی  آزاد   تا او  کومت آورد

*** 

کردند. رویس جمهاور کنادی در  آمریکا پروازبه نیویورا روته و وردای آنروز به پایتخت باران   1341وروردین  22ایران در  ملکهو  شا               

"مراسم رسم  در واشنگتن به شوخ  گ ت: 

ر دتسالط داشاتم  ریاست جمهاوریدرست کرد  بود و در ون ورمایشات با این وجودم همین رویس جمهور که مراسم پر زرق و برق را  "

 روزناماه هاای داد. ،کاس هاا و مقاا ت بسایاری صا دات مجاالت وآمد  بودناد چنادان تماایل  نشاان نا ودردان  از خانواد  سلینت  که از خارج

د که زندگ  شخص  ود. ساوها بوآمریکای  را وح  از رسیدن زوج ایران  که مراسم نامگدی و ازدواج آنان هنوز در ذهن مردم آمریکا تاز  بود پر کرد  ب

باه طاور  ود.باک تحادی  کارد  هرماان رمانتیاورا پر کرد  و او را به یاک  شا  و مخصوصا طالق اندو  بار او از ثریا ص دات روزنامه های زنانه آمریکا

چارا کاه  -انستند د  آمریکا میدی را دست نشانم  خواندندم نه به خاطر اینکه آنها مدمد رضا پهلو" "وگایند  ای مردم آمریکا شا  ایران را به 

ر دور وان  کاه مصامم دجاشا  را به چشم یک دوست و صورت  آشنا میدیدندم شا  دویار  آنهااما به خاطر اینکه  –،ملیات آژاکس هنوز مدرمانه بود 

 نگه داشتن مردمش از مصیحت کمونیسم بود.

روساای دیگار همساران  م(Jacqueline Kennedy)ژاکلاین کنادی  ماول آمریکاا باانوی ای حابحینند کاه زیمردم آمریکا ،ادت داشتند  

با شنل  زیحا بر روی شانه های خاود و اونی اوروم  کاه باا مادال  و  ایران شا وروردین هنگام  که  22هد. اما در شب کشورها را تدت شعاع ورار د

 زمارد و و م گردنحندی از اوماساز جواهرات و نخ طالی  رن تگوین شد    حاس شحو باایران  ملکهدر جلوی کاخ س ید همرا  با  نشان آراسته شد  بود

از ویماوزین خاود آنارا در بار گروتاه بودنادم  توسط ه ت زمرد به درشت  تخم کحوتر شحاهت داشت که تاج  ملحس شد  به اوماس که به  نه پرند  ای

نه اینکاه از شا  برای وهماندن به کندی بود که اوقار واوع  به ارث م  رسند و  ن را ای ندم تمام    ار از شگ ت  انگشت به دهان ماندند.خارج شد

چناین  مساای  اجتماا، ور  با شلیک تاوپ درخشاان تار شاد. یاک روزناماه نگاار  شهحانوزیحای   مشوند. هنگام ورود به کاخطریق جعحه آرا کسب 

"نوشت: 

جریان باود از و اا خاود  نتنها شخص  که مخاوف ای ".

کندی به نود میهمان  ""بود:  ملکه

"خود گ ت: 
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شام آن شب تشکی  شد  از ماه  وگل آ ی سردم مارغ  "

 . بود برای دسر 27شاخدارم برنج و ش  با مارچوبه و بستن  بمح  روستای 

"به خحرنگاران ا،تراف کرد که شا  در س ر خود به نیویورا  

"کرد که در ایان مادت از او  ماو همچنان ا،ال "

ایان  " 

حود. تردید او نداشت  را یگراندو انتظار ا ترام از داشته ود. این روتار یک رهحر که به خود ا،تماد به ن س اظهار نظر شا  ا ساسات  و خود دوسوزی ب

 یک خیابان. م مانند ادار  یک داروخانه در نحشخوشحختر خواهد بود  او مشغول کار دیگری باشداگر این ا ساس را بوجود م  آورد که 

  شیو  به با هوشیاری و من طحق معمول خوداچیست. پادشا  ایر ""نظر همسر او در مورد یک خحرنگار با جرات از او پرسید که  

 با اشار  ""خود پاسخ داد:  نرم

 ""د م او اضاوه کرتمام نشدن  بر وظایف ،موم 

جمعیات خوشاداو  کاه در موررد ور  بسیار ،الوه داشت تا آمریکا را برای اووین بار بحیند. اما خاطرات  که او با خود به ایران بازگرداند  

دانشگا  های آمریکا تدصی  میکردند در هر جاای   درضیاوت های رسم  بگر  نحود و تظاهرات دانشجویان ایران  که ند و ودبرای دیدن آنها آمد  ب

 هاایداد. تظاهرکنندگان که تعدادی کمونیستم سوسیاویست و آزادیخوا  بودند درخواست آزادی آن   ور م  یاوتند خود را نشانکه این زوج در 

بودناد وار   شهحانواری از این دانشجویان هم سن م  نامیدند. بسی،روسک ودرتهای غرب  بیشتر داشتند و شا  را بخاطر نقش او در برکناری مصدق 

گروته بودند. او بسایار نارا ات باود کاه هادف شاکایت  و آزارهاای آناان وارار گروتاه و متدیار باود کاه ایان  تدصی  در خارج از ایرانکه بورسیه 

 Lyndon)وینادُن جانساون  باه آمریکاا روات ودوباار   تظاهرکنندگان اجاز  یاوته اند تا در چناد متاری آناان   اور یابناد. پانج ساال بعاد کاه شاا 

Johnson) تصمیم گروت در ایران بماند:  م شهحانو ور را در کاخ س ید مالوات کرد"

" 

در ایان ماورد شا  و رویس جمهور آمریکاا درگیار بداث  مت جمهوری در کاخ س یدهمسر او با مشکالت خود درگیر بود. در دوتر ریاس 

تقدم با اصال ات سیاس  است و یا اصال ات اوتصادی. کندی بر این ،قید  بود که هر دوی این اصال ات باید همگمان انجاام شاوند.  بودند که آیا

از طارف کارشناساان   شاا دی با،ث یک ان جار اجتما،  خواهد شد. این نظر دادن اصال ات سیاس  همگمان با اصال ات اوتصاشا  معتقد بود که 

دناد که استد ل م  کردند هر رهحر ایران  که بخواهد ودرت را نگد خود نگا  دارد و همگمان باا رو اانیون و طحقاه وئاودال کاه مخااوف اصاال ات بو

ن ویکوبام بارخیرناکتر  ال شا  میدانست که توجه کندی به طرف بدراندر ،ین    مایت میشد. مدرگیر شود در واوو دست به خودکش  زد  است

آرام  های چند ماهه اخیر تعدادی از سیاستمداران واشنگتن را وانو ساخته باود کاه شااید ایرانیاان بارای  ناغرب  و ویتنام جنوب  مندرف شد  است. 

صال ات اساس  در ایران از دست داد  باودم و باا وجاود امینا  بار سار وادرت وشار برای ا دردموکراس  آماد  نم  باشند. کاخ س ید ،الوه خود را 

بعدی که نگران  با تری برای آمریکا داشات بارود. شاا  بار کنادی وشاار ما   مشک و به سراغ   درکندی آماد  بود تا پیروزی بر سر ایران را ا،الم ک

"است. او به میگبان خود به این نکته اشار  کرد که  ""آورد که وحول کند که شرایط سیاس  ایران 

                                                           
27  Bombe glacée rustique نام بمب به آن داد  شد  است رو این از است و توپ  شک  های واوب ورانسوی در منجمد بستن  یک نوع دسر. 
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آن ودظه بارای کنادی ما  بایسات  "

اما  زمان بسیار نارا ت کنند  ای بود  باشدکه او تمام  د ی  شا  را پذیروت و وحول کرد که مووقیت وقط هنگام  امکان پذیر است کاه امنیات ک

"ی با ناارا ت  اذ،اان کارد: برورار باشد و اینکه برای دموکراس  باید تا زمان  دیگر صحر کرد. کند

" 

ت گسترد  که از وشارهای بیشتر آمریکا در امان است و او سرانجام میتواند برنامه های اصال اشا  واشنگتن را با این اطمینان ترا کرد  

س اوعم  ند با خشم ،کمانند مهدی بازرگان هنگام  که از ،قب نشین  کندی برای آزادی های سیاس  با خحر شد  خود را اجرا کند. رهحران مخاو 

 نشان دادند. آنها ،هد کردند که دیگر هیچووت تعهد آمریکا برای  مایت از آزادی و  قوق بشر را نپذیرند.
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مدیی   اببدنیا آمد  بود. آیت اهلل خمین  در خانه ای  1281مهر  3 در در دهات خمین در مرکگ ایران آرام  های اواخر دهه س  اصل  نا بهر  بردار

م کاه نوادگاان بودناد و مدق به داشتن وقب سایّد هستندمستخدم و نگهحان بگر  شد  بود. خانواد  او اد،ا م  کردند که از نوادگان امام ه تم  وآرام 

خاوردار بودناد. خانادان سیّد ها ،مامه سیا  بر سر م  گذاشتند و در جامعه از ا،تحاار خاصا  بر .داشته باشنداین وقب را مستقیم پیامحر م  توانستند 

خورشیدی به هندوستان  که آنگمان تدت سلیه انگلیس بود مهاجرت کرد  و در میان شیعیان هندوستان در  1050-60 ساوهای  دودخمین  در 

  هن بازگشاتبه ایارا 1213خمین  یک  از نوادگان آنان در سال  مدند. ا   بودزندگ  کردشروع به  (Lucknow)شهر کوچک  در نگدیک   ا ناو 

و پسر سوم او از شش ورزندشم رو  اهللم وقاط چهاار ماهاه  ه. ورزند او مصی   پیشه مالی  پیش گروت  بودشد ثروتمندی زمیندار\و تحدی  به وئودال

ت هاای )مصی  ( توسط یک  از خانان مدل  کشته شد. کودک  این پسر همگمان با تدو ت انقالر مشروطهم جن  داخلا  و دخاوا بود که پدرش

 ناد. ازروستاها و مدله های خارج از شهرهای بگر  ایران مکان های  خیرناا و با  واانون بوددر آنگمان بود. در ایران استعماری انگلیس و روسیه 

کرد. باور معین مشخص می وردی بگرگتر از سنشاز خود نشان میداد که او را به ،نوان  با ی اراد  و  رو  اهلل جوان ،الوم  مزندگ  نخستینساوهای 

"  تا  یکا  از پساران خمینا  ما  گ ات: ""زندگینامه نگار او در بار  او چنین نوشت: 

" 

باا غول به تدریس شد. هدف او در زندگ  باا ازدواجاش شدرجه مجتهدی خود را دریاوت کرد و م در وم در  وضه ،لمیه آموزش دیدم او 

"شاد. معاین در باار  او نوشات:  آشاکارثدیقه ثق   دختر یک رو ان  معروف تهران 

در رواباط  وخمین  در محا اث کاالس درس از خاود تدما  نشاان نمیاداد  "

تم ی برجاای گذاشاشخص  و کاری او میلقا از سازش خحری نحود. در سن چه  ساوگ  به خاطر مخاو ت با دووت سکو ر رضا شا  از خود آواز  ا

نادگ  تر ماذهب در زن مقاوه ای که در آن خواستار   اور بیشاهر چند که هنوز سلینت را بر جمهوری ترجیح میداد. اما ب  صحری خمین  با نوشت

  وهاام بخاش گارواران آیات اهلل کاشاان م تنادروی  کاه بود خود را آشکار ساخت. او باه یکا  از طروادااجتما،  و بازگشت رو انیون به سیاست 

ین  باه خااطر ودندم اما خمباوراد کم  از این مسئله آگا  هرچند که آن زمان  تروریست وداویان اسالم بود و بعدها به مصدق خیانت کردم تحدی  شد.

  لاماو باه جحهاه  "بود. ضد مصدق بر هنگام  که م  توانست شا  را برکنار کندم عنوان نخست وزیر دووتاو ببیعت مصدق با شا  و خدمت کردن "

گتارین ت یکا  از بگراوها بعد هنگام  که خمین  به صورنیگ به خاطر اتداد سیاس  اش با  گر تود  که تحلیغات ضد مذهح  میکرد مشکوا بود. س

ود بااجارا کارد   ناانای هم ساوی باا آمعنوان واصد بین کودتاچیان و ،لکه نقش اساس  در ،ملیات آژاکس بزاهدی  اردشیرمنتقدان شا  ظاهر شدم 

 ""گ ت که چهر  آن مرد پیر آشنا به نظر میرسید. 

را خااطر نشاان کارد. در  مخاو ان و خواهان مشروطهتشیو بین  شکاف در ت روه دین خیرخود   در سخنران  دهه بیست خمین  اوای در  

را   پُتکا ظراواتران  هاای خمینا  قا  میکردنادم مجااوس و ساخنن ای به طور مدرمانه  وز  زبان در و اوه و را خود  او  که دیگر رو انیون اوکار

را  به ودرت رسیدن در ایران از طریق جرات و شهامت است. خالویات و اساتعداد او  که که با شیشه برخورد کند؛ او بیور غریگی میدانست داشت

ی  را در باین آناان اساتخدام به ا، ای خاانواد  و دوساتانش ن اوذ کارد  و خحار چاین هاا جلبمبه خود در سخنران  هایش توجه نیروهای امنیت  را 

. شاهر که در نجف ،راق زندگ  ما  کارد بروجردی در مورد او شداوعظم  با،ث تدقیق آیت اهلل همچنین کردندم اما ب  صحری و ب  طاوت  خمین  

  رانا  روابات ما  کارد.جاوان ای دینا  در تادریس طاالر هاای آماوز  رابیه باا شاهردر با وم و بود   تعدادی از مقدسترین اماکن اسالم مکاننجف 

میدیدند. با وجاود مال  اات 1285 مشروطه وانون در ذات  طلحان سلینت را رو انیون  بود که خود ""بروجردی نمایند  اکثریت 

  بروجاردی را و مدرنیت سحک غرر را  مایت م  کردنادم رو اانیون را کرد وح  از اسالم را تحلیغ  هایرا  و روش که خود در مورد خاندان پهلوی

واداویان در پیش گروته و از زندگ  سیاس  دوری م  کردند. بروجردی تا  دی در این زمینه راسخ بود که یکحار اوباش چماودار را استخدام کرد تا 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

95 

 

ا تا زمان  که بروجاردی زناد  رابیه نگدیک با وداویان اسالم شناخته شد  بودم ام دارایند. آواز  خمین  بعنوان وردی تندرو و کنبیرون  اسالم را از وم

 بودم خمین  خود را موظف به ا ترام به خواست های بروجردی و دوری از نگاع های سیاس  میدید.

 اما زمان با خمین  بود. ظهور وسای  ارتحاطات مدرن و  م  و نق  بدین معنا بود که ا کام دین  م  توانست از طریق تلگرام و یا تل ن به 

ا گرو  ها و ط نگدیکتر بای ارتحااین وسای  بردر ط  همان روز برسد. بهتر از همکاران پیر خود خمین  به خوب  از نیروی باوقو  اوص  نقاط ایران 

 رو انیون هم کر خود هر چند که صدها کیلومتر از او دور باشند با خحر بود.

*** 

ارد ایران نیم سا،ت ،قب کشید  م  شادند. در اینجاا تارجیح . سا،ت ها نسحت به سا،ت استانددنیای دیگری به سر م  برد درشهر وم  

یس  کاه باه مساور انگل ند. یکردداد  میشد با زبان ،رب  کالسیکم زبان ورآنم صدحت شود تا پارس . زنان با ی چهار سال از چادر است اد  م  ک

"نوشته بود: در خاطراتش وم س ر کرد  بود 

کاس ،به جای   ها وروشگا "

جاای اینکاه بدور زد  تاا  سا ر وام را . بیشتر تهران  ها ترجیح میدادند تا هنگامتمصال های تلییف شد  امام دوازدهم را به نمایش م  گذاشتند شا 

 اتن جاک گباا   ها نهرات که به غربیه ها با نگا  های بد م  نگریستند و زن های ب   جار را با سن  م  زدند. وارد شهر کوچک ممنو،یت ها شوند

در خانه  ریاا کش ....تکام ورق بازیم از وم  ها انتقام م  گروتند و م  گ تند که در پشت درر های بسته وم است که همه ات اوات م  اوتد. ود

 "آنها سینما و وا شه نیگ وجود دارد.

واردی امکان را برای شا  بوجاود آورد تاا نسا  آیناد  رهحاری رو انیات در دساتان  این 1339بروجردی در اس ند اوعظم  مر  آیت اهلل  

اسات. مالهاام کاه معاادل  آزاد از نظر پیروی ماذهح  و ای سیال مال ظه مراتح م شیعه بیور واب  سلسله با وجود ظاهرووادار به تاج و تخت بماند. 

هساتند. اگار یاک  دینا  ووانین . با تر از آنان مجتهدین یا ،لمایتعلق دارندرو انیت  پایین ترین پله نردبانبه مدله م  باشدم  های کشیش نهمان

 برای اواراد باا ایماان ه  یا همان اسقف کلیسا برسد. آیت اهلل ها ووانین دین  رامتجهد از خود استعداد نشان میداد میتوانست روزی به مقام آیت اول

رو اان   هارم و تعداد کمتری به راس میرسیدندیا همان کاردیناو  اوعظم  ت سیر و تدریس م  کردند. آیت اهلل های معدودی به مقام شامخ آیت اهلل 

توسط مردم پذیروته شد  اند تا آنکه توسط مردم انتخار شد  باشند. هر چند که یک مرجو . اغلب گ ته میشد که مراجو رسیدندم   یتو مقام مرجع

ویاوات مرجعا  را نداشاتند و روناد تحادی  شادن یاک آیات اهلل \ها خصوصیاتاوعظم  تمام  آیت اهلل اما میرسیدم اوعظم  به مقام آیت اهلل اول باید 

گ  شخص  خود بودند مشاخص میشاد. ووانین مذهح  او در زندروی و تقلید از ت سیر شخص  به مرجو توسط تعداد اورادی که  اضر به پیاوعظم  

اوراد یک نوع ماویات که آن را خمس م  نامند به مرجو تقلید خود م  پرداختند که بیست در صد در آمد و یا ثروت آناان ما   معنوان ا،الم وواداریب

"یک نظار  گر گگارش داد:  از این منحو سهم خود را دریاوت میکرد.مرجو بود. 

هار چناد کاه بارای مرجاو شادن  "
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ای ااء ما  کاردم نتیجاه ای  نتیجه د را در تعیینهم سهم خو و شانس ،وام  دیگری مانند شخصیتم سیاست ضروری بود اما دین رساوه یک داشتن 

 بود که جایگ  آن میلونها ن ر دنحاوه رو و میلیون ها د ر درآمد بود. ای که مانند برند  شدن مسابقه

یک مرجو از مووعیت  بهر  مناد میشاد کاه بیشاتر پادشااهانم نخسات وزیاران و روساای جمهاور م با پیروانم پول و ن وذ اخالو  و معنوی 

جاو مر 5ز ساه تاا اموضو او با این واویعت مستدکمتر میشد کاه در هایچ زماان  بایش  .اشتن چنین مووعیت  را  ت  در رویاهای خود نم  دیدندد

ه اراد  تند هار ووات کاند. پیروان یک مرجو ما  توانساووجود نداشت. اما مراجو باید مراوب م  بودند که بیش از  د از خود راض  و خود پسند نش

گاران ندتااط بودناد و مدست کشید  و پیرو مرجو دیگری شوندم به همین خاطر مراجو جا اوتاد  نسحت به یک مرجاو تااز  وارد  اوداری واز طرکنند 

ور باه یروان آنان مجحاپ ت   .دست بدهند زپایگا  درآمد خود را امعقوو  را به طرف خود بکشد و  و مناسب اینکه نکند این شخص تاز  وارد جمعیت

راق زنادگ  ،اشاهرهای مقادس  که در ایران زندگ  م  کرد نحودند و میلونها ایران  خود را پیرو مراجع  میدانستند که دراوعظم  ید از آیت اهلل تقل

 ردناد کاه با،اثم  کردند. طحیعت سیال سیستم مرجعیت چاوش های واوع  را برای مسئووین و  ت  مخصوصا برای شا  های ایاران بوجاود ما  آو

بودناد.  خاود ردن طرودارانکوادر به بسیج  هر آن که بیور مستق  از دووت زندگ  م  کردند و باشند د تا آنان چشم نگران این اربابان مذهح شد  بو

د کاه ه  ایان باون هراس هار شاامراجو مصون از پیگرد وانون  بودند و از هر وداظ نسحت به اوراد معموو  با تر از وانون کشور ورار داشتند. بگرگتری

باود کاه  1285در ساال  یک مرجو به پیروان خود دستور دهد تا به خیابان ها بریگند و وارد ،رصه سیاس  شوند. آخارین بااری کاه ایان ات ااق اوتااد

باگر  اس طرف دیگر هر شا  واجار را مجحور کنند تا از اندصار ودرت خود دست بکشد. از در آنگمان ،لما مووق شدندکشور را انقالر ورا گروت؛ 

 اور در  شادم کااهش میهر ووت که ،الواه ،ماوم باه ماذهب کام رنا   ودرت دووت  بود.و   کومت،لما تاکید دووت پهلوی بر جدای  دین از 

 مساجد به معنای پیروان کمتر و اوت شدید در درآمد مراجو بود.

  از آنها اوتدار اخالو  با تری نسحت باه دیگار مراجاو و با یکدیگر برابر بودندم این ات اق م  اوتاد که یکدر یک سیح مراجو  ویکهدر  ا 

روجاردی باوعظما  هلل اداشت. بنابر مساو  سنت م اینکه کدام مرجو نحست به دیگری برتری داشت بستگ  به خواسته پادشا  داشت. هنگام  که آیات 

سات   کارد ما  توانمااز مراجاو کاه ایان ناماه را دریاوات کس  از دنیا روتم شا  که متوو  مذهب شیعه بودم نامه تسلیت  برای رو انیون نوشت. 

یاران زنادگ  میکردناد شا  ایران ،الوه مند به ودرتنمد کردن هایچ یاک از مراجعا  کاه در ا 1340 در اد،ای مووعیت مرجعیت برتر را داشته باشد.

ف زنادگ  حل  خود در نجود ورستاد.  کیم مانند ورد ومدسن  کیم که مقیم نجف باوعظم  نحود. به همین خاطر نامه تسلیت خود را برای آیت اهلل 

  ا،اث ،کاس اوعمابمصمم بود تا اصال ات بنیان  را شروع کند که میدانست  شا میکرد و شدیدا مخاوف دخاوت رو انیون در سیاست بود.  ا  

 .خواهد شدرو انیت 

دوران کودک  خانم اورا  در او از  ی. درسهاشیعه را داشت امامان مانند دوران اجتما،  ،داوت ،صر از دوران کودک  شا  آرزوی طلوع 

او  ""شاهان نیگ م  توانند انقالب  باشند. شا  میگ ت:  –یاد نروته بود 

"ند. نحود ب  دوی د به جانش ا،تقاد داشت که جان ساوم به در بدن از بیماری هام سقوط هواپیما و سوءوص

نیاگ یکا  از ،واما  در ایان  اوبقااء  "

ایران مصمم بود که  شا ارتش ،راق به وت  رسید  بود.  ویص  دوم پادشا  ،راق در وصر خود توسط سرهنگان مرتد تصمیم گیری بود. پنج سال پیش

" او توضایح داد: پیشگام پیشروت های اوتصادی از چنین آیند  ای جلوگیری کند. ت ایران به ،نوانینلسبا ورار دادن 

آموزش و تادریس در ساوویس او را متقا،اد کارد  باود کاه  "
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رد دووات را کاو دسترسا  و ،مل  طحقاات توزیاو کاردرا در باین  درآمدکه  ملوا اویوای   )وئوداوها( میتوانستند با تئوریها و سیاست های  جوامو

از وداظ تاریخ  باا آنکاه اکثار  وعاویتهای دووت  با تجربیات ایران بسیار در ت اد بود. شی تگ  شا  بهاما  تغییر شک  پیدا کنند. تقویت م  کردندم

گر میدیدند. وکر اینکه دووات   اور مسد و ستایرانیان به سلینت ا ترام میگذاشتند و شا  را با تر از سیاست ورار میدادندم اما دووت را خشنم وا

 آورد. م  رو انیون بوجو  مداو  از وراتررا بیشتری در زندگ  آنها داشته باشد امواج  از نارضایت  

وقب  ""رو انیتم شا  تصمیم گروت زمان آن رسید  تا از اصال ات خود که به آن نام  رسم   کیم بعنوان رویسوجود با  

مادرن و  او  باه کشاورید پرد  برداری کند و امیدوار بود که این انقالر در ،رض یک نس  ایران را از کشاوری نیماه ملاوا اویوای  ووئاودوبداد  

باه  خانجاات دووتا وروش ساهام کارکردن جنگلها و مراتوم   صنعت  تحدی  کند. انقالر س ید شام  اصال ات ارض م اهدای  ق رای به زنانم مل

ی واد باه شاهرهاباردن ساجات و ایجاد سپا  دانش که از سربازان ارتش تشاکی  میشاد و وظی اه آناان کارخانک کردن کارگران در سهام مردمم شری

ا باا اینکاار شاد  باودم اما داد دور اوتاد  ایران بود. هر چند که به ماوکان زمین در وحال تسلیم زمین های خود وول غرامت  کوچک و دهات در مناطق

تالش تداول  و  مخاوف اینشک  نحود که این دو گرسیاس  خود را از دست میدادند. رو انیون نیگ باید زمینهای خود را تسلیم میکردند.  ن وذ آنها

 اختیارات آنان داشت. و که سع  در ربودن امتیازات  انگیگ بودند

زمین دار و نجیب زاد  ای از شرق ایاران  ،لماهلل به دوست ودیم  و هم پیمان خود اسد 1341 در تیرشا  ال ات صبرای مدیریت روند ا 

برای  ،لم ج سال بعدپن با منصور شدن به پست ورمانداری سیستان و بلوچستان آغاز کرد  بود روی آورد. 1324که صعود به وله ودرت را از سال 

تا  وورساخت باود اماا رابیاه باا سیاسات واوعگرایا  سدر و هر چند کاه  بود شا اووین بار ، و کابینه شد. در طول رویاروی  با مصدق او طرودار 

 ی شاا  در ماورداد،اا ،لامالت سیاسا م تشاک هدر ت اد با بقیادیدی رمانتیک و ا ساس  وحل  به آن داشت.  ،لمموضوع تاج و تخت در میان بود 

بخاوب   ،لامو  شاا د خود منصاور کارد. را بعنوان نخست وزیر جدی ،لمش  یدبا تدبیر و دور ان شا  کومت و سلینت کردن را خوشامد میگ ت. 

 هوو  مقنناور کل  تصمیم گروتند تا بیتدت سلیه مداوظه کاران با شکست مواجه خواهد شد. آنها و میدانستند که انقالر س ید در دست مجلس 

 منجرر وم شد اما به آشور ث ناآرام  دبا، 1341ی بگذارند. ا،الم دووت برای روراندوم در دی راندوم سراسررا دور بگنند و نقشه های خود را به رو

ناد. ساکوت آناان خاود را در پایش گروت ""سیاست معماول  کیم صدها کیلومتر دورتر در نجف بود و دیگر مراجو اوعظم  نشد. آیت اهلل 

گرایاان و  . اصاول  کاردو شات زد میدانسات  ملاه پهلاوی بار ضاد نشان دادن خشامخود را موظف به میراث  و سنت طحق کهرا رو  اهلل خمین  

"بخصوص از  قوق زنان خشمگین بودند. خمین  وریاد میگد:  وتندروها از اصال ات ارض  

" 

اوتصاادی  خمین  به دنیای سیاست تابوی  مهم شکسته شد  است. تجاار ثروتمناد کاه از سیاساتهای همه میدانستند که با ورود آیت اهلل 

میکردناد. دانشاجویان چپگارا و روشان کران بارای باه چااوش کشایدن  مایت  به صورت ماو  سخاوتمندانهدووت ،صحان  بودندم اهداف خمین  را 

 یشا  بارا هایاز تالش به ا تمال زیاد آنها گرمید  ییدر شرابعد از مصدق ورار گروتند.  پیشگام  سلینت به سر،ت در کنار اووین ورد شناخته شد 

کاه وهرماان   در برابر پادشااه  دژکوبعنوان اهلل ب تیآ کیاست اد  از  برای اما ورصت کردند.  م تی ما ریوق رنشینانو شه ییانروستا  بهحود زندگ

گنند. طحقه سیاس  ایران مسخ شد  توانای  خمین  در پار بانگیگ بود که دست رد به سینه آن ز  د وسوسه ا شیبرد  بودم ب نیدهه وح  از ب کیرا  آنان

"ن مدلا  باه خمینا  گ ات: کردن خیابانها از طروداران  بود که سیح با ی  از تعصب از خود نشان میدادند. یک  از بقاا 

"خمین  به او پاسخ داد:  "

اوتالف انجمن از این جو تب دار  "
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  مخ ا  سالوو توساط شاد  یو رهحار سیتاسا داد.میارا شاک    انقالبا   ماذهح جنحش که هستهر زمین    سر بر خواستم سازمان  زیاسالم یها

وام    ،لمیاهرا در  اوز یگارید  نایرزمیز یو گارو  هااپخش  غاتیم تحلکمکهای ماو  جمو آوریاوتالف  این م نیخم طالر جانسپارمتشک  از 

 ایید کرد  و از بازاریها کمکهای ماو  جمو آوری میکردند.آنها ترور را بعنوان تاکتیک  سیاس  ت کرد.می  سازمانده

 ااوظ تقاوای  -پاوچ بنظار میرسایدیک  از استراتژیهای تند این اوتالف تهمت زدن به شا  بعنوان وردی مرتد و کاور باود. ایان اتهاام بنظار  

انیها ن خود در ساخنرر جیب خود داشت و اغلب به ایما. او همیشه وران کوچک  را دبودبخوب  شناخته شد  خانواد  و دوستانش  رایب مذهب شیعه

و اان  رودگا  میروتم روهر گا  که برای مساورتهای خارج  به  بود. شناخته شد  ،موم برایاش   کودکدر  امام ها منظرو مصا حات اشار  میکرد. 

در ساوویس  ن وویعهادی کاهبیان میکارد. اماا بعناوا را وران او را همراه  کرد  و برای س ری امن دست بر روی شانه های او گذاشته و جمالت  را از

 .ودنادبو دووات  مسجد نیب اساس  ی کرد که خواستار جدامیرا دنحال  انه ایر کروشن نیاو ووانبود تا منیق  وکر کندم  آموختهتدصی  کرد  بود و 

را  ن مجلاسیانوووتوی  را که به رو انیون  ق 1285  مشروطه سوانون اسا نیت م او وحول برتری ووانین مذهح  را بر ووانین سکو ر رد میکرد و

ان باود و گارد یرو و ،امملکردند. شا  از نشان دادن تقوا و ا،تقاد خود در ط   نیگ نقش خود را بازی کم روی  و ا ساسات ،ا .میداد نم  پذیروت

م داشتند جدا قاد در ملو ،امردم خود که ،الوه خاص  به نشان دادن ا،تدیگر از ،وام وریح  میدانست. کم روی  و خاموش م او را از  چهر  ایآن را 

ول ماا    کارد و در طاساخته بود. مساجد شیعه در مرکگ زندگ  اکثر ایرانیان روستاها و شهرها وارار داشاتند. او در مراسام نمااز جمعاه شارکت نما

به س ر  یعه دیدند کهشدم ایرانیان معتقد تنها زمان  او را ووف مذهب رم ان روضه نم  گروت. در س  و ه ت ساو  که بر تخت پادشاه  نشسته بو

 مهخامنش  ه بجگ دورانک مشهد روته و یا در مراسم مسجد جامو تهران برای برگگاری اووین روز ،اشورا شرکت کرد  بود. نیاوران اووین کاخ  بود

 خود را برای ،حادت نداشت.خاص مسجد 

 قوای خود در ملو ،ام و اهمیت ندادن او به سمحلهای اسالم در ت اد جدی با دیگار پادشااهان سان  همساایهنارا ت  شا  در نشان دادن ت 

نهاا باا حودنادم اماا آدر کشورهای ،رب  بود.  اکمهای سلینت  اردنم مراکش و ،ربستان سعودی ضرورتا از برادر ایرانا  خاود بیشاتر ماذهح  ن خود

ود باه خاباا  مسااجد را ابانگدیکا  و  اباانیخ ات ماردمآنها ا ساس بیترت نیبه انام خود برا  م  انداختند. شرکت در مراسم نماز جمعه شوی بگرگ  ب

 نحود. از آن برخوردار رانیکه شا  برادرشان در ا م چیگیداشتند همرا 

*** 

پادر بنا   1313ر اسا ند . س  ساال وحا  د""ابواودسن بن  صدر یکحار با اوتخار میگ ت:  

رد  بود. شا  به ضا شا  ترا کرسیاس  بر ضد   صدرم آیت اهلل نصراهلل بن  صدرم شهر همدان را همرا  با زن باردار خود برای اراوه یک بیانیه ا،تراض

تلگارام تحریاک  به جای ورستادن د  بود. امارا به اتمام رساند  و از ،لما تقاضای  مایت کرایران  ن ت بر تووید بریتانیا تازگ  مذاکر  شرایط اندصار

وهر به مووو بارای شج شود. زن و اوگام م بن  صدر تصمیم گروته بود تا پادشا  را خوار کند و بهانه آورد  بود که نمیتواند از خانه خود در همدان خار

 دنیا آمد.الم  ایران بوین رویس جمهور آیند  جمهوری اساومراسم سال نوروز به دهکد  ای در  ومه شهر رسیدند و در همان د  بود که ابواودسن 

خاانواد  خیمنا  و خاانواد  صادر. در دهاه د  خورشایدی رو  اهلل  :خانواد  بن  صدر با دو خانواد  مذهح  دیگر به خوب  آشانای  داشاتند 

کاه او باا پساران خمینا  )مصای   و ا ماد( آورد باه خااطر ما  ابوا سان زماان  را . خمین  ،الوه داشت تا به خاطر خنک  هوا به همدان س ر کند

پادر خاود باه مانناد در زمان نوجوان  ا تما  از او انتظار میروات تاا  ""همحازی بود: 

"طر م  آورد: . اما ،الوه دوران نوجوان  ابواودسن سیاست بود و نه مذهب. او بخاوارد شوددین   ،لوم مدرسه
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د باود دوران هیجاان کاه سرشاار از آرزوی ملا  گرایا م سکو ریسام و بییروا  جنا  سار برای یک پسر جوان "

"انگیگی بود. 

و در با  بارد که انجام میداد او مهارت های خود را در بدث و جدل در بدث های  طو ن   "

 در  اویکه طروداران  گر تود  به استاوین برای رهحاری چشام دوختاه بودنادم د. کرج مییروتخواست مل  شدن ن ت را  سوم دبیرستان در خیابان داد

 صدر به جحهه مل  که بیشتر مل  گرا بود و جنا  چپ میانه رو ولمداد میشد چشم داشت و مدمد مصدق را بُت خود کرد  بود.بن  

نسال  از دانشاجویان باود.  نقیاه ،یاف یاک -،ملیات آژاکس و خروج مووت شا  و بازگشت پیروزمنداناه او – 1332مرداد  وادث ا 

 زماان یسات  ازگران امپریاوچپگرا مانند بن  صدر که به شدت از سیاست های آمریکا در وحال ایران سرخورد  بودندم آمریکای  ها را جدیدترین اشغاو

" .دیدند که ایران را مورد هجوم ورار داد  بودمیباستان ایران  دوران

زیرزمین    تنهدر آواخر دهه س  خورشیدی او به  "

"سپری کرد.  زندان یم سیاس  دراررا برای ج کوتا  دور  و دو پیوست مل  مقاومت

" 

بن  صدر هیچگا  مذهب را انکار نکرد و ا ساس همدردی شیعه با مست ع ین اما هر چند که او بعنوان یک سوسیاویت شناخته شد  بودم  

شاا  باود.  اوتصاادی و اجتماا،  او شاهد انتقاد آشکار دوسات وادیم  پادرش خمینا  از اصاال ات 1342ا تدسین میکرد. در سال و مظلومان ر

باه  ه آنااناطر اینکابا  قوق زنان و اطال ات ارض  از خمین   مایات میکردنادم بلکاه بخامخاو ت بسیاری از دانشجویان و روشن کرران نه بخاطر 

"ذ،اان کارد: ا انگیگاناه بن  صدر بعدها غامغحیه میخوردند.  و تظاهرات بر ضد شا  دن مردم ،ادی به خیابانهاکشیتوانای  خمین  برای 

" 

*** 

تحریک و تدسین آمیاگی  و برای شا  پیروزی ویع  به ارمغان آورد و کاخ س ید تلگرام   مایت مردم به تصویب رسید %99رورانوم انقالر س ید با 

وهای خمینا  هام روتناد و تنادرگتدریم آن یر  و تار شد  بود و مراجو تصمیم به روند انتخابات  ت در برای شا  ورستاد. اما نتایج با اتهامات ب  نظم 

"عنوان که آنان را ب شا  اضر به وحول شکست نحودند. آنها از بدگوی  های 

اناد  باود خو "

"است اد  کردند. در دومین سخنران  زهردار خاودم شاا  رو اانیون شورشا  را بعناوان 

 .مدکوم کرد "

نیروهاای ظام  در وم بوجود آمد.  ملاه درگیریهای پراکند  ای بین طروداران خمین  و نیروهای ن 1342در طول بهار و شروع تابستان  

باه طارف طروادارن  ریاانغیر ممکن ساخت و ج خمین  در برابررا امکان مقاومت اکثریت رو انیون میانه رو  و ،ام ان مذهح  در ملوبه مخا انتظام 

  ارم باه متصا  جهت یاوت که خود را برای یک شورش نهای  آماد  میکردند. تنش ها با  مله نیروهای ویژ  به وی ایهم  اوز اوراط  خمین  تغییر 

اسالمم شدت یاوت. آنها به طالر  مله کردند و اتاوهای آناان را باه هام ریختناد. یکا  از  در اماکن ترین قدسم از یک  امزهر واطمه   رت میهر
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و ،ماماه هاام کتاار هاا و وساای  طاالر را در آتاش  ای ویژ  در  یاط آتشا  بار پاا کارد طالر از پشت بام به پایین اوتاد و کشته شد. بعد نیروه

"کرد که:  م،الا. خمین   مله ورار گروت م تدت تاثیر اینانداختند. تمام  و

 را دانهاو وراخوان محارز  مصل ".

 ""صادر کرد: 

.خمین  یک مرجو نحود و آیات هستنداز شورش  مذهح   جلوگیری نظم و وادر به   ظاین باور داشتند که    خوب  برشا  و دووت او دوی 

د و واول انقاالر سا ی طرمتوسط ایرانیاانم کاارگران و کشااورزان باه خاااوله  در سیح پایین بود. طروداران او پر شور وو  کم تعداد بودند. طحقه 

ناد ت باود ،ما  کنمووقیتم تدصیالت و بیمه درمان  هیجان زد  بودند و هیچ نشان  دال بر اینکه بر ضد ماردی کاه پرچمادار پیشاروت و اصاال ا

"رد: به خاطر م  آو مذهح  بود ینمخاو  بر تدلیلگر سازمان ساواا و مسئول نظارت 1342وجود نداشت. پرویگ ثابت  که در سال 

ر چند شاا هاین بود که  مشک 

" 

 مار  سااوگرد م که در تقویم ومری برابر با آشورام دهمین روز ما  مدرم که مؤمناان1342خرداد  13   رکت خود را در آیت اهلل خمین 

 میلاو شادند کاه خمینا  وارار اسات ساخنران   خورشیدی را برگگار م  کنندم شروع کرد. نیروهای امنیتا 239نحرد کربالی سال  در  سین امام

را بارای منصارف کاردن خمینا  28ر مقدم صو سرهن  نا شش هگار نیروی ویژ  مداصر  کرد  نها وم را باآنجام دهد. در  وضه وی یه ا شا  از انتقادی

ن  خود به وی یه رسیدم خیابانهاای اطاراف از هاگاران ،الوهمناد مملاو از رااما به نتیجه ای نرسید. هنگام  که خمین  برای سخن ندمورستادبه آنجا 

"مانند هنگام  که ناظم یک مدرسه با شاگردی برخورد میکند اظهار کرد: جمعیت بود. خمین  با ودن  

خمینا   "

"هشدار داد که آمریکای  ها متددان ب  ثحاات و 

" 

نامیدند. آنها به خیابانها ریختاه خواساتار سارنگون  شاا   ""سخنان آتشین خمین  طروداران او را به هیجان آورد و آن را  

"شعار  و کاخ از دست اوباش که بازان برای   اظت ساختمان مجلسدند. پلیس و سرنیت را به آتش کشیو سمح  های رژیم و مدر ندشد

کاه  نواد  سالینت دند. سر،ت خشونت به  دی سریو بود که هماه را تعجاب زد  کارد. ا، اای خاابه مرکگ شهر تهران هجوم بر میدادند "

 دخت ور نازم باه ساعدهد رضا و شاهنیت به آنجا انتقال یاوتند. ور  و دو ورزند جوان اوم وویعآباد نروته بودند برای ام هنوز برای وص  تابستان به سعد

"د کرد: از آن روزهای تیر  وتار اینگونه یا شهحانو ور آباد برد  شدند. مادر جوان به تازگ  دختر خود را بدنیا آورد  بود. 

" 

*** 

                                                           
  ناصر مقدم مقام سرهنگ  داشت که بعدها به مقام سپهحدی ارتقاع درجه یاوت. 1342در سال   28
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 شاورش آستانه رد کشور امنیت  را به دوتر خود ا  ار کرد. با نیروهای مختلف های اخهش نخست وزیر اسداهلل ،لم روسای 1342خرداد  14شب 

یریهاای اشات با،اث درگداو به آنان اخیار داد که در  ال دادن دستور برای دستگیری آیت اهلل خمین  م  باشدم ،مل  کاه او انتظاار  ممذهح  های

"مستقیم در خیابانها شود. او به اوسران توصیه کرد: 

لینت از وم بارای   اظ ساآنها باید آماد  م  بودناد تاا در صاورت واگ –آگاه  داشتند  آن همگ  در دوتر کار او از پیامدها و ،واوب "

 گلووه های واوع  است اد  کنند.

 ""ری پرسید: سپهحد مظ ر ملک رویس ژاندارم 

،لم این پرسش را به این صورت تعحیر کرد که سپهحد دستور شلیک به طرف تظاهرکنندگان را نخواهد پذیروت. او با ،صحانیت باه ملاک  

سان پااکروانم   روشاکرس یایاد.به دوتر ،لام ب اواو بگویید که برای جانشین   خود تماس تل ن  بگیرد و به معاوندستور داد تا اتاق را ترا کند و به 

ساردرگم  ارتاش سرانسپهحد پاکروان توضیح داد که  ""رویس ساواام برای ملک ش اهت کرد: 

ود را از خاکارد کاه شاا   ر شلیک بدهد. با سکوت ،لم بر ذهن آنهاا خیاورشد  اند زیرا این ورماند  ک  ووا شاهنشا  آریامهر است که میتواند دستو

اشاته ظاام  در بار دن غیار ر به دادن دستوری که م  توانست تل ااتضراس ورمانده   ذف کرد  است: و همه دریاوتند که ورماند  ک  ووای آنها  ا

          .   یستباشد ن

از آن خحر نداشتند این بود که او شا  را د  سال پایش در بدرانا  بسایار  سران ارتشکه ،لم بیور واب  درک  در مرز ورار داشت. چیگی  

عویاق ساای  را باه تمشابه در مورد مصدق کمک کرد  بود. از هراس دادن دستوری که م  توانست نتیجه آن مر  یا صدمات باشدم باار دیگار شاا  م

و با،ث ووت بود. دخاوت ا کشید  بودم  این بار ،لم مسای  را بیور واطع  در دست گروتهبر خالف بدران وحل  که چند ماه  طول انداخته بود. اما 

"د کارد: گ ثاابت  تاییاولب شا  شد  بودم هر چند که شایعات  در  ال پخش شدن بود که او در  ال بستن چمدان خود و پرواز به تحعیاد باود. پرویا

ا  داد  بود؛  ا وضعیت را نجاتد  سال پیش سپهحد زاهدی ودم پیش گذاشته و  "

ها بعاد باه ،لم ساو وند.شرای جلوگیری از انقالر در صورت ضرورت به زور متوس  ،لم بود که امور را بدست گروته و به ارتش دستور داد  بود تا ب

"طور مدرمانه به س یر انگلستان گ ته بود: 

زیر داساتان ولو ،ام نخست در م ""،لم به یک  از درباریان نیگ گ ته بود:  "

"گ ت:  (Margarete Laing)دیگری را تعریف میکرد. او به مارگارت و ین  

«

»«»" 

نجر به ماوج  از بقوع پیوست. همانیور که ،لم پیش بین  کرد  بودم خحر دستگیری خمین  م 1342خرداد  15تظاهرات در صحح روز 

باه تظاهرات شد. در تهران شورشیان در مرکگ شهر تجمو کرد  و ساختمان رادیو مل م مجلسم وزارتخانه ها و کاخ مرمر را مداصار  کردناد. ثاابت  

"خاطر م  آورد: 

شایعات  در  ال پخش بود کاه صادها هاگار  انجام داد  بودند. 1332تاکتیک های مشابه  در سال  "

ا در شاوا بودناد. آراما  ها در خیابانها بودندم اما تخمین ماموران امنیت  یک پنجم این تعداد بود. با ایندال مسئووین در مقیاس و و شیگری نان ر 

. روال معماول استهرچند که ،لم ا،تماد به ن س زیادی از خود نشان میدادم با ایندال میدانست که سرنوشت سلسله پهلوی و کشور در دستان او 
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"او چرت  بعد از ناهار بود. او بعدها به خاطر آورد: 

رت  کاه بارای به همین خاطر ،لم ،ادت معمول خود را انجام داد و وانمود کرد که در  ال خوار بعد از ناهار خود م  باشدم در صو ""

"هنگام  که به دوتر خود بازگشت دید که دوتردار در  اوت  متشنجش ورار دارد:  "."

" 

ی دود از م اصا هانم شایراز و کاشااان بودناد. سااتونهاتاا اواساط ظهاار طرواداران خمیناا  در  اال خرابکااری در شااهرهای تهارانم مشااهد

 ما  که نشاان یک میشدندبه مرکگ شهر نگد جهتاز چهار  هماهن   مله یک در آشوبگران و اوروزان ای تهران هم با تر روته بود. آتشهآسمانخراش 

"ند: طرا   کرد  اند. دیپلماتهای آمریکای  گگارش داد پیش روی  یدویق  برا ریگی برنامه داد

وزناماه از رن باود و ایان ساختمان  که دوتر روزنامه اطال،اات در آ "

"خمین  انتقاد کرد  بودم وقط به خاطر نیروهای پشتیحان  از تخریب نجات پیدا کارد  باود. 

  باود ای  ها ساخته شدکتابخانه شهرداری که با پول آمریک "

،اام را  و جلاوی وتا  واع کارد انان کاخ از مواضو خود دبه آتش کشید  شد. سع  های بسیاری برای ورود به مدوطه کاخ مرمر انجام شدم اما نگهح

 گروتند.

ن ا از شورشایاردر  او  که شهرهای ایران به آتش کشید  شد  بودندم نخست وزیر ،لم به ستاد پلیس روت تاا دساتور دهاد خیاباان هاا 

ن  شد و به د بسیار ،صحانگیرپاا کنند. او هنگام  که دید رانند  اش پالا ماشین را پوشاند  تا توسط شورشیان شناسای  نشود و مورد  مله ورار 

واجه م  مشکلرا  با  نان درآماشین  "رانند  گ ت: 

ا چناد شاوخ  د را بانشد و ،لم در ستاد پلیس با رویس پلیس نعمت اهلل نصیری و سپهحد غالم  سین اویس  مالوات کرد. ،لام صادحت هاای خاو

"کوچک آغاز کرد اما به سر،ت بدث جدی شد. او از ورماندهان خود پرسید: 

شلیک  و صدای ادند کومت نظام  ا،الم شدم نیروهای نظام  و پلیس در خیابانها به  رکت اوت "

ماس پهحد نصیری تس گلووه های ت ن  در طول آن شب و روز بعد شنید  شد. هنگام  که جوخه ای از نیروهای نظام  برای دریاوت ووای کمک  با 

ر کشاته بحن  ایعات  مشگروتندم او در جوار گ ت تنها کمک  که م  توانند انتظار داشته باشند کامیون برای جمو آوری نعش تظاهرگنندگان است. 

ن او اطاالع داد  شاد کاه بسیار کمتر از اینها بود. در  اویکاه باه شاا  و مشااورا واوع  شدگان کشته شدن هگاران ن ر در شهر م  پیچیدم اما شمار

کارد و با،اث ،االم ن ار ا 32را  م کشاته شادگان آنگماانروان ر در این جریان کشته شدندم بعد از انقالر بنیاد شهید انقالر اساالم   120 دود 

  تعجب همگان شد. تعدادی از این کشته شدگان ماموران پلیس و ژاندارمری بودند که توسط شورشیان به آنان شلیک شد  بود.

"اف کرد: ک ماموران به طرف طالر ا ساس نارا ت  میکرد. او ا،تریلاطعانه ،لم کشور را نجات داد. اما او هم از شاودام و

" 

*** 
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یار منتظار  نا  از ساوی  غبا وضعیت دشوار ی که باید با دشمن خود چه کند روبرو بود. پیشنهاد برخوردی نرم با خمی شا  نظم و وانونم شتبا بازگ

روان شاکنجه . پااکشد  بود بود ورار کرد کودتا از ایران  به اتهام نقشه که رویس ساواا تیمور بختیار اراوه شد. دو سال وح   سن پاکروان جانشین

و را ا ما  ساتایید و اروار  پااکروان شاهحانو جاایگگین آن کارد  باود.  میشادو گ تگو با مخاو ان رژیم را که شام  بسیاری از رو اانیون را ممنوع 

  نحاود صا وردی ماذهحم  دید. هر چند که پاکروان شخ ""

"ورد: آبیشاتر نشاود. واطماه همسار او باه خااطر ما   هاایآرامی اما همیشه مراوب صدحت ها و ا،ماوش بود تا با،ث تدریک مساجد و نا

"  

در  مشد نگهداری. او در پایگاه  نظام  مشهور کردآیند   ای در وقو با او را بعنوان تهدیدشجا،ت آیت اهلل خمین  در رویاروی  با رژیم  

 طشار و ویاد با  زادیآیاا  موجود شام  ا،ادامم  احسم تحعیاد و های گگینه دث بودند تا با او چه کنند. ویستو مشاوران او در  ال ب شا  او  که 

"رد. او گ ات: کاعنوان یک گگینه جادی را رد کر ا،دام ب  بودم و. دستیار پاکروانم پرویگ ثابت م که با دوت مذاکرات را دنحال کردمیشد

ا نداشات. ر یخشونت های دینا  و شاهدای جدیاد ان جار دیگری ازرژیم آمادگ  و استیا،ت  "

آراما   و نا ک به خونریگیم مراجو از خمین  بخاطر تدریشا صال ات مراجو نیگ در این نگران  ها شریک بودند. صرف نظر از دیدگا  آنان نسحت به ا

هح  ی تشاکیالت ماذهای تکان دهند  بیگار بودند. آنها ،الوه خمینا  باه سیاسات را ارتاداد تلقا  میکردناد و ،اوام وریحا  او را خیاری جادی بارا

نرپیشاه تمداری کاه باه هدووت بر سر خمین  میاانجیگری کارد. شاریع کاظم شریعتمداریم با ن وذترین مرجو در ایرانم بااوعظم  آیت اهلل میدیدند. 

بخاوب  و او اوراطیگرایا  هاای  نیااتباا  و باود خمینا مادرس شحاهت  ،جیب داشتم در وی ایه وام  (Alec Guinness) انگلیس  اَو ک گین س 

نگاا  ا رام راط گرایاان رم سیستم را راضا  میکارد و هام اواد که هم ،لما را با یکدیگر آشت  میدادم هدا. او طر   محتکرانه پیشنهاد آشنای  داشت

 .میداشت

در  شخصیتهای برجسته رو ان  را به تهران آورد تا در ملاو ،اام از شاا  درخواسات ، او بارای خمینا  بنمایناد.شریعتمداری گروه  از  

یم بعادی د. تصامناوررون آبعناوان برناد  بیااز ایان جریاان  هار دو گارو  را را     مصاومت آمیگی بودند تاا م در پ  یاوتنلَپشت صدنهم مراجو با ،َ

اه  جارات د کاه هایچ پادشابا آگاه  کام  از ایان مسائله باواوعظم  شریعتمداری برای ترویو درجه خمین  از آیت اهلل به سمت بلند مرتحه آیت اهلل 

عناوان بهاای یان را   ا  را باشاهشنا  و ،لام  ""ا،دام یک  از رو انیون بلند مرتحه را ندارد. او ا،الم کرد: 

 س د یانران خاود ا ساامین  نسحت باه همکااشریعتمداری میخواست تا خ :صلح پذیروتند. در این میان به خمین  مجاو  برای ابراز ،قید  داد  نشد

ینا  را میانه رو جان خم د.  ا  تمام وم میدانستند که رو انیونخمین  را ارضاع کنطلح  درجه ا ساس ودرت  ارتقاعاین و امیدوار بود که  کرد 

رت او باه هشاایان مسائله و  نجات داد  اند. از آن بهتر مقام جدید خمین  ب  رن  و جال بود چرا که آنرا از طریق شایستگ  خود بدست نیاورد  بود.

د باه ماذاکر  بودنا وزیر ،لم متوجه شد که هنگام  که مراجو در  ال   با،ث میشد که او هیچووت اد،ای مرجعیت نداشته باشد. نخستایاوراطگر

  ""طور مدرمانه ،المت میدادند که 

ری میشاود. بعاد از جدید به خوب  روتاار و در مکاان مناساح  نگهادااوعظم  سپهحد پاکروان سع  بسیاری کرد تا میمئن شود با آیت اهلل  

ار خاود ناها ""دقیر شدن در یک بازجوی  رسم  در امان ماند. پاکروان  ت  ه ته ای یکحار باا تیک  دو ه ته به خانه بگرگ  منتق  شد و از 

تااریخ و ولسا ه بداث  صامیم  باود. باا هام در ماورد ماذهبم حان خود مدترمانه روتار میکرد و رابیه ایان دو ظااهرامیخورد. خمین  در برابر زندان
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مانند بسایاری در طحقاه  ااکمم واطماه مجاذور رو اان  شاد  باود کاه  ""میکردند. پاکروان به همسرش واطمه گ ت: 

او  ""نگدیک باود شاا  را سارنگون کناد. 

پااکروان خمینا  را مصاون  ""بگرگترین ویژگ  خمین  را جا  طلح  او ،نوان کرد: 

  ""از دوی  و برهان وصف کرد. 

پذیروت تا نه خمین  را ا،دام کند و نه زندان  طو ن  مدت  برای خیانت به وطن به او بدهد. در ،وضم آیات اهلل  ورار گذاشته شد  را شا  

"ند و از نیسات ""،لماا که جویانه ای منتشر و در آن ا،الم کرد  آشت  شریعتمداری بیانیهاوعظم  

 شد." خواستارال او  مایت میکنند. باایند "

وهرمان در وم استقحال شد و هاگاران ن ار در خیاباان  یکاز بازداشت آزاد شد. از او به ،نوان  1343خمین  در وروردین اوعظم  آیت اهلل  

"ورساتاد کاه: ها به روص و پایکوب  پرداختند. جمعیت با او بود. س ارت آمریکاا بارای واشانگتن پیاام 

گاگ ودنادم اماا هربآراما  از طارف کمونیساتهای چاپ را کارد   آمریکای  ها پیش بین  نا "

ساین بود.   آنها درت دراو از در ایران وراتر وتنه و سیاست مذهبم پیچید  بسیار انتظار امکان تهدید از طرف مذهحیون راست  را نداشتند. تعام 

کاه شاا  و  هشادار داد (William Green)مل م که توسط شورش خمین  به کناری راند  شد  بود باه ویلیاام گارین  جحهه پیشرو  مهدویم چهر 

 ""دووت او 

"او گ ات:  .آمد گوی  به خمین  به وم نروته بود ابواودسن بن  صادر باود یک  از طروداران خمین  که برای خوش 

 او نما  –ود اما پدر ابواودسن وحاول کارد کاه او بجاایش باه وام بار "

 ا نقشاه سارنگون و نه سال از این زمان گذشت تا بن  صدر و خمین  با یکدیگر مالوات کردناد تا –پسرش توسط ساواا بازداشت شود خواست که 

 سلینت را بریگند.

*** 

  م بامهم اتخاذ کند. بعد از ساوها تلو تلو خوردن از یک بدران سیاس  به بدران  دیگار تصمیم کی است اد  کرد تا 1343-1342شا  از سرکور 

جاد کناد. از ساال خود را ای استحدادی  کومتو  خود بگیرد را در دست اجرای  ودرت زمامتصمیم گروت تا او  طاوت برای اجرای اصال ات خودم

 عاد نخساتز  اا  باه بدرگیر سیاست بود اما اساسا ودرت را با نخست وزیر خود تقسیم کرد  بود وو  در امور کابینه دخاوت میکرد. اما ا 1334

که باه  1342خرداد  15  وادث  وزیر ایرانم کابینه و مجلس م  توانستند تصمیمات او را مورد بدث ورار دهند اما  ق مخاو ت با آن را نداشتند.

ر با ن ساریا سیاساتمدار اجاز  نمیداد تا شخصیت  ووی یا یک ،وام وریب از بین رو انیونم ارتش ودیگر آخرین ویر  بود. او  خرداد معروف شد 15

درن مارای پیشاروت و باو او را از ماموریات خاود  تا خاندان  اکم را تهدید کارد  آمدنخواهد  دیگری قم زاهدی و یا خمین دورد. دیگر هرگگ مصآ

  مندرف کند. ستشرایی  که او مناسب میدان کردن ایران با سر،ت و

تصامیم او  "شا  واطو بود:  

سیاس  خیرات  را به همرا  داشت و او را برای بر سر ودرت ماندن به ارتش وابسته میکرد. س ارت  های نهاد از  مایت محن  بر  کومت بدون ترویج

"آمریکا برای واشنگتن گگارش  ورستاد: 

"در کار نخواهد باود:  آمریکای  ها به این نتیجه رسیدند که رویدادهای تکراری "
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 وانون  و درگیار سیاس  وعاویتهای خاموش کردنتا به این انداز  میمئن نحودند. آنها در بار   شا مشاوران خود  "

ازدواج  دادن باه اری باود بارای خاتماهدووت  هشدار دادند. پنج سال وح  نخست وزیر و وزیر دربار پیشین  سین ا،ال ابگ در امور کردن تاج و تخت

داری کنند. آنها نگران آن بودند که سرکور ،لم به اناداز   خویشتن تشکی  داد  بود تا از شا  تقاضای بگرگان با جلسه ای  ا  اوملکه ثریا با شا . 

که در چشم اناداز یاک  ط شهرنشین را نداشتکاو  شدید بود  است. رژیم استیا،ت بیگانه کردن رو انیتم دانشجویانم روشن کران وطحقه متوس

ام  که خحر جلسه آنان را شنید بسیار ،صحان  شد. او مشکوا بود که آنها در  ال طر  توطئه هستند گشا  هن دیکتاتوری ،قب نشین  کرد  بودند.

یر زاهدی که  ا  س یر ایاران در درباار سَانت و به همین خاطر اطمینان  اص  کرد که تمام  آنان به جگ یک ن ر از کارهای خود اخراج شوند. اردش

او توضیح داد:  تجدید نظر کرد  و آهسته تر ،م  کند.در وندن بود نامه ای بلند با  برای پدر زن خود نوشت و از او خواست تا  (St. James)جیمگ 

"

"تام  نشد  بود. من به او گ تم  به خوب  س یدانقالر در مورد  "

"  

*** 

یاران تدات وشاار ادووات  هنگامیکاهبوجود آمد  1343این در طحیعت او نحود. بدران بعدی در سال  –رو  اهلل خمین  نم  توانست ساکت بنشیند 

ر ایران را ا،الم کرد. دمستقر    آنان و خدمتکاران آنانم خانوادمتدد  ایا ت نظام  پرسن  مصونیت ی  یده طر  تصویب به آرام شدید واشنگتن 

یدی در ار نگران  شاددووت رویس جمهور ویندُن جانسون اووویت با ی  برای وضعیت پیمان نظام  دو کشور واو  بود. شخصا شا  و مشاورانش ابگ

سایار  سااس ز واانون کشاور باخارجیان و یاا معاویات آناان   برای ویژ امتیازات دریاوت استعمارگرای  آنانم ایران  ها با این مورد کردند. با تاریخ

ن در ووعیت متددشامدرا بودند. واشنگتن اصرار داشت که جریان کمک های اوتصادی و نظام  به ایران مشروط بر تصویب این وانون و نشان دادن 

  از آمریکاا ال  هاای نظاامبارای خریاد سا را به ایران یون د ر وامایران بعد از ورونشاندن شورش باشد. بعنوان یک انگیگ  جانسون محلغ دویست میل

. دنادنامیضمیمه شاد  شو  با ر ""دادند و آن را  نشان از خود بین  )خشم  گسترد ( پیش واکنش  واب  پیشنهاد کرد. ایرانیان

اما  کبا،ث ت اعیف  واکس را که هنوز اوتیام نیاوته بودند باز کرد زمان ،ملیات آژ ه پیشنهاد شد  سر زخمهای ودیم بدث مجلس در مورد  ید

 خمین  شد. شورش پ  در خود اوتدار مجدد تاکید و ا ساسات کردن آرام تالشهای شا  برای

وراتار از  و دووت پهلوی انجام داد. اینحار او بر ضد شا  ایرانرا  دومین  مله ر،دآسای خوددر بیرون خانه خود خمین   1343آبان  5در  

"نامید. او ا،تراض کرد:  به وطن شا  و وزیران او را خاونین متوص  شد و دین روت و به  س وطن گرای  و غرور مردم

  اساالم پاان وانوراخا یاک همچناین خمین  از تمام طحقات جامعه ایران خواست تا شاورش کنناد. او "

"اسلده شدن صادر کرد.  به دست

" 
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ایران به مقصد  سلینت  هوای  خود را درون یک هواپیمای نظام  نیروی واکنش مردم نشد. در ،رض یک ه ته خمین اینحار دووت منتظر  

نتین ر  تحعید در زندگ  ترکیه و یک ال،اات  ترکیاه زنادگ  م اوسار اط(Ali Centiner)داوم  یاوت. در یازد  ما  اول او با خانواد  سارهن  ،لا  سا 

اساف شاد کاه ن  سانتینر متشود تا بتوانند از نگدیکتار مراواب او باشاند. ساره کردم تا زمان  که دووت ایران مواوقت کرد که او به نجف ،راق منتق 

ود. تغییاری نکارد  با مردی که خانه او را ترا میکرد از هر وداظ  بجگ یاک چیاگ مبود ،جیب کرد چقدر وکر میهمان خود را از دست داد  است. او

"ر داشت: طسرهن  بخا

" 
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۶ 

 

 جاوید شا 

 

 استشا  برای مردم ایران کلمه ای جادوی  

 داشتم.نیگ  ا  من ابگار انجام کارها را  همدردی کردن کاری انجام دهم؛ بجایوقط م ست ا  میتوان
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آنیرف خیابان باه کااخ مرمار در کاخ اختصاص  در مرکگ تهران به دست هم ودم زنان از مد  اوامت و رضای چهار ساوه دست در  شا هر روز صحح 

وویعهاد خاناه را بارای خاوش آماد  1344واروردین  21و از آنجا وویعهد به مهد کودا برد  میشد. اما در صاحح روز  که مد  کار شا  بود میروتند

ور کارد تاا باه جاای پاای پادر او را مجحا مدرسه روتن وویعهد تغییر روالاین ترا کرد. زودتر از  د معمول گوی  به شاگرد جدیدی در کالس خود 

ر پیاد  روتن به سر کار از ماشین خود است اد  کند و این تصمیم زندگ  او را نجات داد. هنگاام  کاه شاا  از ماشاین خاود پیااد  شاد و بیارف در

ای خود را رها دو نگهحان وظی ه پست ه مکرد. با صدای شلیک شلیکبیرف او  (M3)جوان با یک ت ن  ام تری  ورودی کاخ  رکت کردم سربازی

رد مسلح شروع به تعقیب ب  نتیجه ماند. م سع  او با خوردن تیر بر دستشکرد که درر کاخ  سع  در بستن انخدمتکار   ازکرد  و پنا  گروتند. یک

ع  در مداوظات از شاا  شا  با سر،ت به داخ  دویدم از پله ها با  روت و وارد اتاق کار خود شد و دو مداوظ  که در داخ  اتاق بودند سا شا  کردم

"از طریق واک  تاک  خود به طرف صدنه دوید.  شلیکبا شنیدن صدای  شا کردند. سرهن  کیومرث جهان بین  آجودان ویژ  مراوحت از 

در پشات او پناا   شاا کاه  یاز باا ی میاگ کاار  و در هنگام آخرین تیراندازی گلووه ای درر اتاق را سوراخ کارد "

با  نشست و کارهای خود را انجام میداد جای گروت. آخرین صدای شیلک مسلس  گروته بود گذشت و در صندو  کار او که معمو  بر روی آن م 

. یکا  از دیادو به بیرون اتاق روات و اجسااد ساه وارد را کاه در خاون غلییاد  بودناد بار روی زماین   سکوت  شوم همرا  بود. شا  درر را باز کرد

کاه خاود با یک گلووه مورد هدف ورار دهدم وح  از اینتوانسته بود مرد مسلح را  به طرز باور نکردن  مداوظان شا  که بیور مرگحاری زخم  شد  بودم

 به خاطر زخم شدید شهید شود. 

زود خود بود که زن  تل ن به صدا درآمد. ملکه مادر هق هق کنان در پشت خط تل ن گ ت:  صحح در  ال آرایش برای جلسه شهحانو ور  

"" 

 "" 

باا خر  بعاد از تکارار  ""خحر مادر جوان  منایبا شنیدن  "" 

 ر بارد  اسات. اوبه او گ ت که همسرش از سوء وصاد جاان سااوم بادداشت بهتری دوبار  کلمات مانند آدمهای گیجم مادر شوهر او که   ور ذهن 

 و تماس را ویو کرد. ""گ ت: 

بعاد  "«» "   بود.شوا زد  شد نو ور شهحا 

ز مسارش کاه غارق اهف مد  کاار رضا بود که جان پسر و همسرش را نجات داد  بود. او به طروویعهد مدرسه روتن  روتنمتوجه شد که تغییر روال 

زگشات و تااق کاار خاود بادیدناد کاه شاا  باه ا شگ ت  با ارانم وامی  و دوستان را دید که بر دور اجساد جمو شد  اند. آنهاد دوید و خدمتکخون بو

"بود:  باخونسردی که همیشه در بدران ها از خود نشان میداد مشغول بکار شد. او به تازگ  به کس  که به دیدنش آمد  بود گ ته

" 

کاخ وقط شانس بود که جلوی یک وت  ،ام را در  نداشتند. آنها میدانستند که این و یا معجگ بر ودرت ماوراء طحیعه ا،تقادی مداوظان او  

 "سرهن  جهان بین  که وا د  مایت ویژ  او مسئوویت   اظت خانواد  سلینت  را بعهاد  داشاتند گ ات:  ه .گروته بود و نه یک مداخله او

اهنشااه  تشاکی  میشاد. واانون هاای گارد جااودان گاارد ش یت ویژ  از سیصد ن ر داوطلبوا د  ما "
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 جدیدی گذاشته شد. از این به بعد هیچ سربازی از ارتش منظم  ق ورود به مدوطه کاخ را نداشت. مردان سرهن  جهان بین  اسلح های کمری خود

رتحاط بهتر به گوش  مجهگ شادند. و برای تمرین توسط سازمان امنیت به آمریکا ورستاد  شدند. همچنین برای ا را با سال های خودکار تعویض کرد 

ایان تاراژدی تصامیم با ،موم بسیار مددود شد. واضح ترین نتیجه  رابیهو ورزندان آنان تا  دی تن  شد که  شهحانو ور کمربند   اظت  شاهشنا م 

برای خانواد  جوان کوچاک باود و  "اختصاص "کاخ به هر  ال برای دور کردن خانواد  پهلوی از جمعیت و خیابان های شلوغ مرکگ شهر تهران بود. 

ساخت مدل  برای اوامت میهمانان خارج  در مدله شیک نیاوران در شمال شهر شروع شد  بود. تصمیم گروته شد تا این مهمانخانه بصورت مدا  

 اوامت مووت  برای خانواد  پهلوی در نظر گروته شود تا کاخ  امن تر در جای  در پایتخت ساخته شود.

اماا بدون هیچ شکایت  پذیروتم هرچند که او اصرار داشت که خود باید به هر جا که مای  باشد راننادگ  کناد. را مددودیت ها این  شا  

"د: نحاید ات اق م  اوتادند. او به خاطر ما  آوردیگر و ماموران او نارا ت  ولح  میدادند  وادث  که به جهان بین   چنین

از ماشاین  شاا ه ما بگند. بود باز ،قب در  ال آمدن  چیگی نماند  بود ماشین  که و کرداو بیوری ناگهان  ترمگ  "

". ارد ،ما  شادندونحال مرد شروع به دویدن کرد. سرهن  جهان بین  و ماموران او که نمیدانستند جریان از چه وارار اسات ن آمد و به دوربی

«" 

 ""وریاد زد:  شا  

 .میریختاشک وردند. دختر کوچک ان او دویدند و مرد را گروته و نگد شا  آظمداو 

 ""شا  پرسید:  

 ""مرد که اد،ا میکرد پدر دختر م  باشد پاسخ داد:  

 کند. روتارمدحت  با دختر خود که باید با مرد کرد و شروع به نصیدت ""شا  ا،تراض کرد:  

وجه شد که با چه کس  در  ال صدحت است. بسیار تدت تااثیر وارار گروات و از شاا  تقاضاای بخشاش کارد و واول داد ناگهان مرد مت 

از سارهن   بااد بازگشاتندآ هنگام  که به خانه بر میگردد دختر را تنحیه نکند. شا   رف مرد را پذیروت و صدنه را ترا کرد. اما ووتا  کاه باه ساعد

اریاان را ن شاا  و درباظاه خانه مرد ب رستد و میمئن شود که مرد سر وول خود ایستاد  است. اینچناین روتااری مداوجهان بین  خواست تا کس  را ب

ور را تدات کاه کشاباود مسئول گروتن تصمیم های مر  و زندگ   ممر،ور میکرد. همین شاه  که تووف کرد  بود تا به دختر کوچک  کمک کند

 تاثیر ورار میداد.

*** 

"ماد  بود تا نشان دهد با ودرت نامددود خود وادر به انجام چه کارهای  م  باشاد. شاا  گ ات: او آ         

«

او همرا    با مرام و ،قاید مدرنیترا که معتقد بود جوان   تجار و هاتاز م او در دووت خود تیم  از تکنوکرات یک شروع با رو یه "

م شا  ا سااس اطمیناان بیشاتری میدیدندمدیون او را آنجای  که آنها توسط او انتخار شد  بودند و زندگ   روه ای خود . از بخدمت گروت هستند
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اروپای غرب  شریک بودند. مانناد او ما  خواساتند هار  ورهن  دراو  تدسین  گب  و های سیاست با صحری او میکرد. آنها در غریگ  سازندگ  اوم ب 

هوشایار از شاا    اا  کاهکنند.  وتو بحینند تا چه  د وادر هستند با منابو دووت  که در دسترس آنان ورار دارد پیشر  دع کرروچه زودتر کارها را ش

 که هیچ کس  از میان مدرم وادر به داشتن ودرت  مستق  نحاشد. او اطمینان  اص  کردم بود ،وام وریحان یا رویحان باوقو 

ناوان   بارای جاایگگین  اساداهلل ،لام بعمنصورم انتخاار شاا   سن ،ل 1343نین داشت. در دی هر چند که این ،صر جدید شرو،  خو 

 که هنگام دساتگیری آزادیخوا م توسط مدمد بخارای  با شلیک گلووه کشته شد. بخارای  جوان  جوان طلحان اصال  بهترین ورد در و نخست وزیر

ه کا  شاحه نظاام  ت پلیس نشان داد که بخارای  از طرف  گر موتل ه اسالم م گروتدقیقا ""

سالم را به ن ارو  وداویاگاین اوتالف ]خمین [م نمایندگان مناوو خمین  بودندم  برای کشتن نخست وزیر به ماموریت ورستاد  شد  بود. در غیار او 

ه از کامخ ا  ماذهح   داستان  کامال ایران  بود. دساتور وتا  او توساط دادگااه  موطئهت پیچیدگ . داستان وت  منصور از نظر خود جذر کرد  بود

وزش و پارورش خاود وزارت آم  مذهح  امور ویژ  مشاورداد  شد  بود. یک  از این اوراد سید مدمد  سین بهشت م  طروداران خمین  تشکی  میشد

وتا  را واانون    کام شاریعت واانون تدات آن وتوا را را صاادر کارد کاه اراواه م  خحردار شد که  کم وت  صادر شد منصور بود. هنگام  که خمین

ودم ران اساالم  بامیکرد. با داشتن مجوز در دستم ،ل  اکحر هاشم  روسنجان م آخوندی جوان که از طروداران خمینا  و روایس جمهاور آیناد  ایا

 اسلده را تدوی  بخارای  داد.

انقاالر سا ید و نقاش او در تصاویب  م وابساتگ  منصاور باهخمینا  تحعید انتقام برای تدقیروت   سن ،ل  منصور  رکت  برای گروتن  

ا دیاد  م در میاان آنهارژیا ارشاد در راس ویست اهداف ترور اوتالف سیگد  ن ر ورار داشتند کاه ناام شاا  و دیگار مقامااتبود.   یده کاپیتو سیون

رد  کا شاا در کشتن  آرام  های مذهح  بود. سربازی که در کاخ مرمر سع  تدریک به نا میشد. هدف مردان خمین  گردن زدن تمام  رهحران مل  و

 کهیاگ بخشا  از شاحنمتهم به وابستگ  باه گارو  هاای کمونیسات شادم اماا بعادها نشاان داد  شاد کاه او  ،لن  بودم سه ما  بعد از وت  منصور بیور

 زیرزمین  بهشت  بود. تروریست 

به او هاوه ای از یاغیگری و مارد خادا داد  در اختیار نداشتم اما تحعید را شهادت برای او باشند   ان  که آمادخمین  هنوز یک میلیون ایر 

داشات.  ارزش باا ی  تندتاریخ  از زماان نحارد کاربال تاا بداال میدانسا ،داوت  ب  یات  که برای وواداران شیعه که خود را وربانیانصبودم دو خصو

بود تا شاا   م او سع  کرد برای تندروهای مذهح  طنین انداز بود. از و ا چند ما  وح  از وت  منصور ""و  ""روایت 

  کنادم ی اا کسا  باه او وتادنحاال آن نحاود اوعظما  را راض  به خاتمه تحعید خمین  و بازگرداندن او به ایران تدت ،نوان آشت  مل  کناد. آیات اهلل 

کاه از  ز ضعف او بودا ای ا،تدال در آزادیخواه  منصور نشانهاز طرف مردی که او بعنوان یک خاون از او ن رت داشت:  واریه خیر  سازش مخصوصا

 نظر خمین  وقط  یق تدقیر و گلووه بود.

*** 

 گرانا  نوار خودم او از ن اتاق خبیرو از،صح  بیمار شد. شح   با شنیدن صدا  به خاطر خستگ  شهحانو ور وصد در کاخ مرمرم  چند روز بعد از سوء

یاوار دحاور کردناد کناار مجشاد  باود بساته  ن  که از پشتابا دست پایین آوردند و طحقه  ب  به مرد جوان  رادر گوشه تاریک اتاق بر زمین نشست. 

 "میگ ات:  شاهحانو وار بایستد. او همکار شخص  بود که سع  کرد  بود همسرش را به وت  برسااند. 

ا او  ادود خود بارد و با او همسر خود را دید که به طحقه پایین روتم با آن مرد جوان صدحت کرد و او را به اتاق کار "

 مجرم بخشید  شد و به او اجاز  داد  شد تا به خانه خود برگردد. دیک سا،ت بدث کرد. بع
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"ای رسم  خود را با  برد  بود. دشم ور  بیور پیوسته  جم کارهاز زمان توود دو ورزن 

"اما او بگودی ناراض  شاد.  "

ن در پاا زیار داشاتن یاک شالوار جایباا  "

د  باود سار نها نگا  نکرگا  های پر از گرد و خاا که ساوها بود کس  به آو به مخ ی "" .زمین وصر را زیر و رو میکرد

اریک  و با  عاد از سااوها تابو به معنای واوعا  کلماه اجااز  داد تاا  ،مالآنها را شروع کرد و میگد. ور  آثار ارزشمندی را نجات دادم کار بازسازی 

"نور بر این اشیاء بتابد. کاخها در وضعیت اس ناک  بسر م  بردند.  متوجه 

" 

ت مد  اوامت خانواد  خود واوق شدم تصمیم گروت تاا مسائوویت اجتماا،  و رسام  داشاته باشاد. او  اام  مشکالبعد از اینکه ور  بر  

و روشاندل  اشانواوقیارم نقاص ، او شاد م ن و و گرو  های مل  را که به کودکان و نوجواناان مداروم شد سراسری  مایت از کودکان یتیمسازمان 

م تدصیالتق دادن امکان تحدی  شد به طرودار و بلندگوی  ووی برای بازگرداندن معلووین به جامعه از طری شهحانو ور   مایت کرد. کمک م  کردند

ز اخته شاد. یکا  مدص  در تمام  شاهرهای باگر  ساا آموزش مهارت ها و مرکگی کردن نیروی کار. به دستور او امکانات ورزش  برای ناشنوایان

 اانیون زمان  کاه رو. او رف مردم دید  میشد داشتط زکه او چگونه نقش خود را میدید و چگونه او ا تاثیر متدول کنند  ای در آناو  اهدافاووین 

ریاسات  مشد  بود بگذارناد مرکگی که در خارج از شهر برای جگامیان تهیه 2و  ت   اضر نشدند تا پا در مدوطه  سلمان ادرا  جگامیان را نپذیروتهم

و ایان کاار م اماا اوهر  داشتدمیان در نگدیک  تحریگ از مرکگ جذا دیدارکه در روز با اینکه . او ا،تراف کرد بر،هد  گروترا  ناک به جگامیانجمن کم

کیک و  رای آناندیدیم. او ب انصورت های تیر  و زبر تخریب شد  و پریشان  ،میق چشمان آن برای اووین بار من آن"میاورد:  را انجام داد. او به یاد

ز همراهاان . او اصاحان  شاد، راهنمای او به جای تدوی  دادنم آنها را بر روی زمین ریخت تا پایمال شونددید نحات هدیه برد  بود و هنگام  که آر 

ان نیاگ باه او جگامیاداد تاا  نان صدحت کرد و به داستان زندگ  آنان گوش داد و اجااز آبا    وخود جدا شد و به میان جگامیان روتم آنها را ومس کرد

 دست بگنند.

او دکتاران و را که تماس با جگامیان بود شکسات. در ایران این بیماری  با مرتحط ناهنجاری اجتما، بگرگترین  شهحانو ور با انجام اینکار  

 بیمااری هنگاام زود تشاخیص و درماان در پگشاک  برای بررس  این بیماری به ایران د،وت کرد و نقش  ام  پیشروت را از سراسر دنیامتخصصان 

 رکاگایان م مواوقت کارد. ممرکگ جامعه محتال به جگاایجاد برای  خوشداو  پذیروت. همسر او با درخواست ور  برای اهدای زمین  مرغور با را  جذام

"هکد  جدیاد شاام  ددم این ثروتمن کنندگان با کمک بسیاری از متوویان و اهدا .بود با دوام اوتصادی و مستق  در دنیاجگامیان ین مرکگ واو

راسر دنیا به دکتران از س "

 از نظمر گگارشاهای ماد ای انجاام میاداد و دور  بازدیدهای شهحانو ور ایران آمد  تا ،م  های جرا   صورت و دست بر روی جگامیان انجام دهند. 

 اصرار داشت.  خود س ر آخرین نسحت به شد  انجام پیشروتهای

"ی برای او در بر داشت: با جگامیان درس ارزند  اشهحانو ور  برخورد  

در  رت ساریوورو یه انجام کارها بصا نمادکه  یبین  زیاد خوش و خود را با ذوقکارهای اجتما،  او  "

شاهحانو مسر او خود را با ارتشم امور خارج  و مناوو اوتصادی و تجاری مشاغول میکاردم در جای  که هبود انجام میداد. ایران دهه چه  خورشیدی 

در جواماو اساالم  که نسحت به انتقاال خاون نمادین به چاوش میکشید. برای از بین بردن بدبین   ور  ناهنجاری های اجتما،  ودیم  را با  رکات
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 در بیمارساتان تدات ساوختگ  وربانیاان وضو اس ناا از ،میقااز او ،کسحرداری کنند.  وجود داشتم او اجاز  داد تا ،کاسان در  ین اهدای خون

و  اام  آن شاد. همارا  باا دوسات خاود  نام خود را بر روی بیمارستان تخصص   وادث سوختگ  ورار داد و ، و هیئت مادیر   ورار گروت و تاثیر

را تاامین   کشاور سراسار در کودکاان هاای کتابخاناه شاحکه سااخت رد کاه بودجاهویل  امیر ارجمند کانون وکری کودکان و نوجوانان را تاسیس ک

"کرد. ور  به خاطر میاورد: می

مجان  بود. تا  ورود به کتابخانه و ورض کتار "

روم شهر ساخته شد  بودند. ابتکاار دوم شاام  ورساتادن که بسیاری از آنان در مدله های مدشد تهران دارای بیست و هشت کتابخانه  1356سال 

استان هاای مختلاف باود. کتابخاناه کودکاان منجار باه  در صد و هجد  کتابخانه سیار برای آموزش به کودکان در بیش از دوهگار و چهارصد دهات

کودکاان جهاان شاد. در اواخار دهاه  وایلم شهورم جشنوار  نهایت از جمله کنسرت های کودکانم شعرخوان م سینما و در یابتکارات مجان  دیگر

 سراسر دنیا را بخود جلب کرد.کشورهای بسیاری از پنجا  خورشیدی مووقیت ایران در زمینه کاهش بیسوادی توجه مربیان 

  اوواات همراهاان و امنیات کمتار باود. بع ا انسحت به همسر خود امتیاز خاص  داشت و آن امکان س ر او به سراسر کشور بشهحانو ور   

هیجاان  اوات ورساا اماااو  انتونیادس بعنوان ندیمه وارد ،م  میشد. او به خاطر میاورد که این گشت و گذارها ط اوم کودک  دوراندوست ودیم  

ش کاه بیماار ا هیمای ندجبه  داشت که از او خواسته بودشهحانو ور  انگیگ بودند. او  که  ا  رویس مدرسه ورانسوی تهران شد  بود تماس  تل ن  از 

. ""بود.  ""جوار  ""او را در س ری همراه  کند. او  پرسید:  بودشد  

هنگام  که  اما ""

" بود که ووت  برای خرید وحاس برای او  نداشاتند. پربه جنور ایران رسیدند بیوری ووتشان از ورار و مالوات  زناین دو 

" 

روع باه از میگشاتند شااین دو سع  در نشان ندادن شادی در طول تعهدات روزانه خود داشتند اما در آخر هر روز هنگام  که به مدا  اوامات خاود با

 خندیدن میکردند.

کاه چاه ات اواات  در ور  هنگام  که به خانه بازگشت با سواوهای شا  که ،الوه مند بود تا بصورت دسته اول از اخحاار  وماه شاهرها و این 

"گ ت: شهحانو ور  خحر شود.  باآنجا در جریان هستند 

 "  

*** 

او در مجلاه  بعد از جنا  جهاان  دوم بارای اوواین باار دیاد  باود تشاحیه کارد.که بازدیدکنند  ای آمریکای  تهران آنروز را با تهران   1346در مهر 

"پایتخت ایران دیگر آن نوشت:  (National Geographic)گراویک نشیونال جئو
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" 

"وته بودند. روزنامه تایم نوشت: ورار گر شا دیگر بازیدکنندگان تدت تاثیر وواید انقالر اوتصادی و اجتما،  

" 

با اطمینان از امنیت داخل  و اوگایش ویمت ن ت خاورمیانهم اوتصاد ایران رشد سا نه د  در صدی داشت و سیاست مداران آمریکاای  را  

   باودد ر رساید 250ر به د  130و از   دو برابر شدایران درآمد سرانه است.  پایین آمد سوسیاویست  در ایران  که خیر انقالر   بودکرد ،دتقام

% ایان ثاروت جدیاد 75و  از ه تصد میلیون د ر گذشاتن ت  که به جن  دوولوهای وقر و جه  روت. درآمد سا نه    بودو با خر  ووت آن رسید

زنادگ  ما  کردناد از  از ایرانیاان  کاه در دهاات %98میلیون ماردم ایاران و باا  26زیرساخت  شد. برای اووین بار  ج پروژ  های توسعه بگر  وخر

هحاری ردر گارو ساحک  و طروداران او میمئن بودناد کاه کلیاد روناق و رشاد شا . کامیاب  واوع  را تجربه کردند و کنترل ماوکان زمین خارج شدند

  اوات باه ر خود راهای اساس  کشو خورشیدی رهحران کشورهای در  ال توسعه مخصوصا در آسیا وانون 40رگرایانه او است. در اواخر دهه اوتدا

غربا  باه با   کساح باه موکراس با این ا،تقاد که د مکردندمیتعلیق درآورد م سانسور تدمی  کرد  و مخاو ان خود را یا به تحعید ورستاد  و یا زندان 

"ات  اجتما،  در زمان اصال ات اوتصادی کمک خواهد کرد. شاا  اصارار داشات: ثح

"به نیویورا تایمگ گ ت: 1346او در سال  "

" 

و کشاور و گساترش پایاه طحقاه متوساط جامعاه نیااز اسات.  اوتصااد برای تقویات شخص شا  معتقد بود که  داو  به یک دهه  کومت  

 خاالص سیاسا  روند از صدا و سر ب  و برد  بین از را وردی  کومت هنگام  که مرکگی میانه رو و مداوظه کار تشکی  شدم او م  توانست مظاهر

انشاجویان و طروادارن او روشان کران ایرانا م د رشاد میکارد.ایاران شود. ا،تماد ن س او به ودرت داوری و توانای  هایش همرا  باا رشاد اوتصاادی 

"او به آماد  نحودن ایرانیان برای دموکراس  مالمت میکارد. او ا،االم کارد:  اتسیاس  را برای زیر سوال بردن ا،تقاد

ه باان  ایاران واادر باست جامعه شک داشتندآنهای  را که صحر و  وصله  شا  "

ساپرت خاود را اکاه ماشاین هاای هدایت کناد او م  گ ت که مجحور است کشور را با سر،ت   .نداشت با این سر،ت با  میحاشد  اصال اتتدم  

 ""میراند. او توضیح داد: 

"تاخیر مسای  وجود داشت.  برای ""

" 

پاروماان  در  پایادار برای رسایدن باه دموکراسا را و ناظران خارج  با شا  مواوق بودند که ایران راه  بسیار طو ن  بسیاری از ایرانیان  

"آمریکای  گ ت:  گانیک  از بازدید کنند 1346پیش دارد. در سال 
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" 

ه قاوادر اواسط دهه چه  خورشیدی شا  بعد از خوانادن م  میدانست که اوضاع کنون  نم  توانست اینچنین تا ابد ادامه داشته باشد. شا  

"ای به نام 

 بارایشاد یله ای م وساوارار گروات. ایان میاوعاه تدت تاثیر ،قاید آمریکای  مدرنیت "

"گ ت: مییک نس . شا  طول برنامه کاری و توجیه صنعت  شدن سریو ایران در 

او  "

"غرب  نماید.  سحک به دموکراس  ورجام بد آزمایش  خرجرا  اینکه ایران زمان با ارزش دیگری دهد تا اجاز نمیخواست 

" 

 و اطال،اات جانشین کندی در کاخ س یدم ویندن جانسونم اصال ات اوتصادی و اجتما،  ایران را  مایات میکاردم هار چناد کاه دوتار 

 "خارجه آمریکا هشدار داد  بود که  امور تدقیقات وزارت

 این دوتر "

"اشار  کرد که 

 تااند کاه نیروهاای امنیتا  دیگر ناظران اشار  بر این داشات "

 کاه نادالم کارد  بودا،ا وکه با،ث نارا ت  روشن کرانم دانشجویان و رو اانیون  شاد  باود  ندبودبر جامعه ایران گسترش داد   ودرت خود را ی د

"اوکار مستق  و آزادیهای اساس  سرکور شد  اناد. شاا  

"  

بسیار کم مورد توجاه وارار گروات. پانج ساال واشنگتن داشت  ازبازدید پیروزمندانه ای  شا هنگام  که  1346این نگران  ها در امرداد  

ش بینا  پهلوی را پای نخست وزیری ایران به شا  تدمی  کرد  و اوول سلینت یپیش کندی در امور داخل  ایران دخاوت کرد  و کاندید خود را برا

د    باه خشاونت کشایمادن  قوق ا،تراضات آرام  ها و م شهرهای آمریکا توسط ناکندی توسط گلووه ای به وت  رسید کرد  بود. در نیم دهه بعدم 

ان سااخته ود آماد م ایار. شا  مشخص کرد که با امنیت و کامیاب  بوجبا هم اختالف داشتندشد  و آمریکای  ها بصورت ،میق  در بار  جن  ویتنام 

در  .متدد  اتخاذ کناد ،قاید ایا ت به تنسح پایین تری ا ترام سیاستو  ود ب ""شد  به  دی رسید  است که م  تواند به دنحال 

او در ساتایش  ""تایید کرد  شا  1346مصا حه ای با نیویورا تایمگ در شهریور 

"جانسون در مورد او گ ته بود: نگر خواند  بود.  آیند  از جانسون برآمد که او را سیاستمداری

م در یاان را اوواین وادجراین  مناظر های پذیروت. دیپلماتپیشروته برای خرید دو اسکادران هواپیمای جنگ  را جانسون درخواست شا   "

 غرر در خلیج پارس بجای بریتانیا نامیدند.  امنیت  مناوو پروازانه برای تحدی  ایران بعنوان نگهحان طر   بلند
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بود که  ایران روزهاای باد  مسئله نشانه ا ساس ا،تماد به ن س او به این با ترین 1345برای مراسم تاجگذاری خود در بهار  شا تصمیم  

"ست. او توضیح داد: الر را پشت سر گذاشته اورشهام وت  های سیاس  و انقشته شگذ

وویعهاد ن سن  که امروز تاجگذاری کرد  بود. او در آن سال ه ت ساوه بودم هما 1305همان سن  بود که پدرش در سال  او در "

یعهادم دویلا  بارای م وقط مدت کوتااه  پاس از توواد وو1341اس ند  21او از داشتن خانواد  جوان خود وذت میحرد. توود ور ناز در داشت. رضا 

در  خاود نایاروز ه  بودند. یک شب شاا  ریاسات جلساو دخترم هر دو خجاوت م پیوندی نگدیک با یکدیگر پیدا کرد خوشداو  و جشن شد  بود. پدر

 ""بر ،هد  داشت که درر باز شد و ور ناز سه و سال و نیمه به پدر گ ت: را کاخ سعدآباد 

پرساتار در روتاه و دوان دوان ور ناز که از دست  متوجهها چشمادامه داد. شا  وانمود کرد که متوجه ور ناز نشد  است و به صدحت خود  

 اتاق را ط  کرد  و به شلوار پدر خود را آویخته بود و با چشمان  باز او را م  نگریست کج شد.

 ""ور ناز اصرار کرد:   

"و زیار واب میگ ات:  به بیارون اتااق همراها  کاردوحخندی زدم به طرف ور ناز خم شدم دست ور ناز را گروت و او را  شا  

رام و سر ال شا  بسیار آ هنگام  که شا  بیرون اتاق بود وزیران با یکدیگر سخن میگ تند. ووت  به اتاق بازگشت آنان متوجه شدند که "

نظار براط میکارد و یار اواورزنادان خاود بسا در توجاه باهرش او است. او مصمم بود که اشتحاهات کودک  خود را تکرار نکند. با وجود مخاو ت همس

 حاط آنان نیست.  میرسید که وادر به ان

*** 

"تب تاج گذاری در ایران اوج گروته بود. مجله تایم در این مورد نوشت:  یک سال بود که     

 گاذاریتاج برکت زادانبچه داشتن میکردند تا نوتشویق به را طاوو بینان زوج ها  م  سالدر اوای "

و  پیادا کارد  ا،تماد باه ن اس ایرانیان به آیند  ""نصیحشان شود و 

"ادیوهای ترانگیستوری و یخچال اهدا شد  بود میگ ت: خوش بین بودند. کدخدای ده  که به آن چا  آرم ر

" 

 و تهارانم تاا ر رودکا  ماز جملاه باازار باورس ساها رسهم بیمارستان و پاروژ  هاای باگر دووت هگاران مد مبرای جشن این نقیه ،یف 

مجرماان  4.811. در میاان جلاوگیری شاد اوادام و شایانه ا،ادام مجرماان در ملاو ،اام در میادان هاااز کرد  بود.  ا تبنادری در خلیج وارس اوت

شاهحانو وار  . در شایراز کارد  بودنادسع  در  مله به کاخ مرمار  شمدکوم  که توسط شا  بخشید  شد  بودند مردان  وجود داشتند که سه سال پی

 توریسات باود کاه داد  وارار هنار صدنه مقدم خط در پیشرورا  و ایران  د اوتتا  کردوار بود ساو  یکحار برگگار ششیراز را که ور های هنراووین جشن

پارساه )تخات  هاایاز خراباه هاای کاخ (Yehudi Menuhin)کرد. اجرای ویانوویسات مشاهور یهاودی م ناوهین  خارج  را به ایران سرازیر های

کردند. شارکت یاوروپ تلاه اساتار  پا د. موز  های بسیاری از سراسر دنیا نمایشگا  های  از هنر ایران  برجمشید( برای ایرانیان بیور زند  پخش ش
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(Europe Telestar) تلویگیاون پخاش خواهاد کارد.   ا،الم کرد که مراسام تاجگاذاری را بصاورت زناد  بارای دویسات و ه تااد میلیاون بینناد

 ند که از آسمان شحاهت به جعحه جواهرات داشتند.  بودخیابانهای شهرهای بگر  ایران با چراغ تگیین شد

ته باز نخواهد گشات و زناان در خاناه هاای خاود از جامعاه ایران به گذش در به رسمیت شناختن ز مات بسیار همسرش و تاکید بر اینکه 

ز اینکه وویعهاد باه سان ادر صورت مر  او وح  عنوان نایب اوسلینه بشهحانو ور  ا،الم وصد خود را برای  شا  1346جدا نخواهند بودم در شهریور 

ان و نه ای در ایارابتکاار نایاب اوسالی وانون  برسد به مجلس وانون اساس  ا،الم کرد. نمادگرای  این  رکت هیچ جای سوءت اهم  نما  گذاشات.

 گیریاین ،م  دره چند که در پشت صدن خارج از کشور بعنوان ودم  مهم برای پیشروت  قوق زنان در دنیای اسالم مورد ستایش ورار گروت. هر

دادن  آنهاا مخااوفدند. ناراض  بوشهحانو ور  از وح  از نقش و وعاویت های اجتما،   که که از طرف مداوظه کاران دربار رهحری میشدبوجود آورد 

اردشایر  مناهدادناد. در کابییان اوادام انجاام میبرای محارز  با اوعاویتهای  در پشت صدنهو  مخواهانه داشتیودرت به زن جوان  بودند که ،قاید آزاد

سته بارای نوان وردی شایور  را بعشهحانو رهحری مخاو ین را بعهد  گروت. زاهدی که  ا  وظی ه وزارت امور خارجه را بعهد  داشتم زمان   زاهدی

ن اوذ  مانو وار شاهحود کاه ن اوذ بندارند.  ا  او نگران آن معرو  کرد  بود و اطمینان داد  بود که خانواد  دیحا با طای ه مصدق رابیه ای  شا همسری 

خااطر ب،االم کارد. او اشاهحانو وار  کابینه او مخاو ت مستقیم خود را با نایب اوسالینت   جلسات   ازیک  یندت شعاع ورار دهد. در خود او را ت

"میاورد: 

" 

 واانون اساسا  دوااع نکارد.در نشان نداد و از طر  خود هم بصاورت شادیدی بارای تغییار   مخاو تش ،کس اوعملزاهدی بخاطر  هب شا  

رف از طکردن هر دو  ا  در مورد آن وکر م  کردم تردید میکرد و ،الوم ضد و نقی   برای راض آنیور که همیشه در موضو،ات داخل  رسم بودم ش

ان دادن مخاو ات بارای نشاشد. ،اوحت مجلس این وانون را تصویب کارد اماا  آزردگ  ا ساس و خود نشان میداد. به ناچار اینکار با،ث سردرگم 

باود تاا  رسد مجحاورمیدرت وبه شهحانو ور  ینه هر زمان که اراد  کند خواهد بود. و اگر زمان  که شا  وادر به تعویض نایب اوسخاطر نشان کرد خود 

ر  واشاهحانو  وسینت ارا نپذیروتم مقام نایب شهحانو ور  ودرت را با یک شورای مشورت  هشت ن ر  تقسیم کند. اما زاهدی که هرگگ ودرت جدید 

ت اواات نظاارت داشت و بر ا   شا  میدانست. وزیر دربار اسداهلل ،لم که مسئوویت دربار را بر ،هد را یک  از اشتحاهات نابخردانه و ا ساسات  بگر

ر خااطرات خاود او د اجتماا،  میدانسات. وجدان و  ساس طحیعت از طحیع  داشت و آن را نتیجه یمثحت تر میکردم به  س آزادیخواه  ور  دید

" نوشت: 

 

" 

*** 

کااخ  مآرام آرام به طرف کااخ گلساتان تشویق کنند   چطالی  از کنار صدها هگار تماشاکاوسکه های  1346مالیم چهارم آبان  پاییگ وپرت در      

کما   باا خر  .. صدها میهمان با کراوات های سیا  و وحاس های رسم  زرق و بارق دار منتظار بودنادنددر  ال  رکت بودرزم  گ  و اوسانه ای باغ

ت ه ت بعد از ظهر شاهدختان و شاهگادگان پهلوی وارد ساون سالم کاخ گلستان شدند. تاج و تخت نادری که با بیش از بیسات و پانج بعد از سا،

ران یاتهگار زمردم یاووت و ص یر تگوین و با تصاویر شیرم طاووس و اژدها زینت داد  شد  بود در ساون ورار داد  شد  بود. ساپهحد هاای ارتاش و دسا

وویعهاد رضاا  (میناهزدر )سپس باا موزیاک سالینت   شید  از شمشیرهای بلندم پرچم و ،الوم سلینت  خاندان پهلوی را همراه  میکردند.پودربار 

از پرنس چااوگ کاه د تا ،ملکرد خود در طول مراسم مراسم تاجگذاری ملکه انگلیس را به وویعهد نشان داد  بودنشهحانو ور  و  شا روز وح   وارد شد.
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 سا یدم موهاای  رسام  ابریشام را با وحااس جموبود که  شهحانو ور  ملکه. ن ر بعدی که وارد ساون شد بیاموزد او در تاجگذاری ب  نقص بودروتار 

شا  باه سااون را  ورود خیر  کرد. صدای ترومپت اشم ،الوه مورد زمرد گوشوار  و گردنحند با آراسته مخود همچون ووی گردن شد  و شت سر جموپ

 کرد.ا،الم 

 کپ  و داد ورار ستایش مورد اجتما،  را ،داوت به پادشا  تعهد آغاز شد که تهرانجمعه  ممراسم تاجگذاری با د،ای سید  سن امام  اما 

"ن آنارا بوساید. نظاار  گاری نوشات: به پادشا  هدیه داد و شا  با دریاوت آرا ورآن  از

"خحرنگار روزنامه نیویورا تایمگ گگارش کرد:  "

 

" 

او باا همسارش در ماورد ا،یااء ،ناوان د. بگاذارو همسارش  ویشبار سار خاخاود را تااج  29شا  تصمیم داشت تاا مانناد نااپلئون و جاوزوین 

تاج پهلوی برای تاجگاذاری پادر  پیشین خودم مشورت کرد  بود. ور  از ملکه هایشهحانو که به معنای بانوی شا  بودم برای متمایگ کردن  ""

. در ودظه تعیاین ""شا  درست شد  بود و با داشتن بیش از هگار اوماس و مروارید 

گلووه توپم که در سراسر شهر شانید  شادم آنارا بار سار صد  و شلیک یک ""تاج سلینت  را بدست گروت و در میان وریادهای  شا شد  

ملاحس باه زماردم اومااس و  را که از مینک س ید با وحه مخما  ساحگ و دنحاوه وحاس هشت متری او در  او  که خدمه هاور  شت. بعد شهحانو خود گذا

بار روی گیساوان او تااج  از اومااسم  شاا باوش  زانو زد و او روبروی همسر خود بر روی . به تخت سلینت  نگدیک شد مروارید بود به دست داشتند

بود. اووین ملکه تاجدار در تااریخ ایاران کاه ساع  داشات جلاوی  ""که مانند تششو خورشید و داد یاووت و زمرد ورار 

"دن گگارش کرد: خحرنگار تایمگ ون ود.نشد  باین  د تابناا و درخشند   تااشکهای خود را بگیرد تا بدال 

 

" 

م شاا و ترومپت همرا  بود و مردم به تدسین و شادی پرداختناد و جشان  ملا  آغااز شاد.  ناووسپایان سخنران  با شلیک اسلدهم صدای  

 یک و رد کشهحانو و وویعهد ساون سالم را در  او  که   ار در برابر آنان مانند خوشه های گندم که در مقاب  باد خم میشوند تعظیم میکردند ترا 

آنهاا در  یااط کااخ  ""سرود ویژ  تاجگذاری را اجرا کرد:  رکُ گرو 

  ارنه ت متری ،حاور کارد  و ماورد تدساین هاگاران  گلستان از میان باغهای پر از گ  و درخت و ووار  های روصان از روی ورش ورمگ صد و س  و

 ورار گروتند. 

                                                           
در مارتینیک به دنیا  1763ژوون  23بود. ژوزوین در  ناپلئون بناپارت وی همسر .بود ورانسه روز تاشر دو  پاژری معروف به ژوزوین نخستین ملکه یا امپراتریسژوزف  ماری  29

ازدواج  ژنرال بناپارت با 6179نت در سال به ،قد ازدواج ویکنت اوکساندر بوهارنه درآمد. ژوزوین پس از مر  ویک 9717ژوزوین در سال  .درگذشت 1814مه  29آمد و در 

 .دادطالق  18099ملکه ورانسه شد. ناپلئون او را در سال  1804کرد و در سال 
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وینا  مخصاوص تاجگاذاری سااخته  صانعتگرانتوسط توسط کاوسکه طالی  که  از کاخ گلستان و شهحانوی تاز  تاج بر سر گذاشته شا  

  ند. نیگ  داران سوار بر اسب که کال  های نظام  نقربه کاخ مرمر بازگشتو با شکو  مجارستان  کشید  میشد  س ید اسب هشتبوسیله و شد  بود 

ه د  هگار و پانصد و بیست و سه گا  رز را کاه هار یاک سامح   بر سر داشتند در جلوی کاوسکه در  رکت بودند در  او  که هواپیماها 30ای پروس 

"ریختند. روزنامه نگار واشنگتن پست گگارش کرد: بود بر سر را  آنان  شا یک روز از زندگ  

زد   دو شهحانو بعنوان ودردان  به جمعیت وحخن شا  "

"و دست خود را برای آنان تکان میدادند. 

"

" 

اوواین اپارا بر پا بود و بعد از آن   ب در وزارت خارجه ضیاوتو هنگام ش  در رژ  ای نظام    ور پیدا کردور  و شهحانو  شا بعد از ظهر  

ساخت تارین  سار جذاب  بود.  تا  و دیدن  بازی در ساون رودک م ،مارت زیحای کنسرت تهران اجرا شد. در نیمه شب پایتخت شاهد نمایش آتش

ا داشات ضاد که هنوز اد،  کنند. یک  از پرووسورهای دانشگامنتقدان اوم روشن کرانم نیگ  اضر بودند که این روز را بدون گله و شکایت از او سر 

"تصدیق کرد: شا  م  باشد 

." 

 . نااظریوارار گروتاه بودنادسالینت  و مدحوبیات چشامگیر شکو  با ،میقا تدت تاثیر نمایشکه ایران را ترا کردند  میهمانان خارج   

"یک میهمان آمریکای  گ ت:   ""چنین ،نوان کرد:  انگلیس 

"              

                                                           
شد و از  ومان های آشواویه غرب  به نام پروسها بود  است. بعدها یک  از کشورهای کباوتی در ابتدا منیقه سکونت ووم (Prūsa پروس   ودیم ) پروسیا و در بع   منابو پروس  30

یک پادشاه  مستق   1701 شد. در سالبودم  کومت م  سوود و سپس وهستان وئوداو   م که در آغاز تدت سلیهتسوورندودمان هوهن از نشیندوا م توسط یک16ورن 

 .شدتحدی  امپراتوری آومان به یک  از ایاوتهایخورشیدی  3241-2501 تشکی  داد و بین ساوهای

 به امپراتوریاین . بود( استانحول امروز ) وسینینیه بود آن پایتخت و وسی  ورون و باستان دوران اواخر در شرق در روم امپراتوری ادامه شرو  روم امپراتوری یا یگانسمب امپراتوری  31

 .بود اروپا در نظام  نگ موره اوتصادیم هاینیروی ترین ووی یک  از امپراتوری طول ،مر خود این در کرد. سقوط 1453 در ،ثمان  ترکان دست

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

119 

 

7 

 

 شورشیان و سلینت طلحان

 

 

 !یدروز بده مساو  و واوعیتها به ان را!  واستیدبیدار شو

 

 به یاد داشتم را من همیشه سر نوشت رومانف ها
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جاالل کاه در پایتخات ایاران در  اال اجارا باودم وحا  از طلاوع خورشاید از خاوار بار  و شکو  پر از های صدنه از دور در تحعیدگا  خود بهمرد پیر 

نچنان دویق  را دنحال میکرد که اوراد مدل  در نجف میگ تند که سا،ت های خود را با پیاد  روی روزاناه او میخواست و برای باو  روز یک روال آ

که شام  پنیرم ناان وگاردو  صحدانه خود را و دو سا،ت بعد صحح مشغول میشد نماز به سا،ت پنج در برخاستن از به  رم میهر تنظیم میکردند. پس

ن  های خود را آماد  میکارد و باا دساتیاران و طروادارن خاود مالواات ار  اخحار روز و کتار میخواندم سخنخمین  اوعظمآیت اهلل  میخورد. بعد بود

رف نهار م  پرداختم چرت  طو ن  میگد و دوبار  میاوعهم نوشتن و مالوات در دستور کار ورار داشت. روز کااری در صمیکرد. بعد از نماز ظهر به 

مغرر و ،شا را بجاا  یان میرسید و ا، ای خانواد  برای نیم سا،ت ودم زن  به او ملدق میشدند. بعد از شام  ساد  نمازسا،ت پنج بعد از ظهر به پا

و میاورد و دوبار  میاوعه و نوشتن را از سر میگروت تا سا،ت د  شب که چراغها خاموش میشد. یک  از طرودارن جوان خمین  کاه بعادها مدااوظ ا

اوعظما  تمرکگ س ت و سختم اخالق کاری و رژیام غاذای  سااد  آیات اهلل  ""شد میگ ت: 

را تارجیح  ماردی واوی او نیگ معتقد بود که مردم ایران به طور غریاگی  کومات شا یادآور اخالق مردی بود که او در صدد از بین بردن او بود و مانند 

"ر تالشهای بسیاری را برای مخ   کردن طحیعات واوعا  خاود از ماردم ایاران انجاام میاداد. مدااوظ او بخااطر میااورد: میدهند و به همین خاط

" 

": شهر گرد و غحار گله میکردر های خود دوناراض  بود. در اووین سا از آن خمین  به آیند  خود وکر میکرد و 

ز مسادود شاد  ا ا اطه شد  توسط مسلمانهای سن  در کشوری غریبم جدا از طرودارانش و "

یااد  ""از خود بعنوان اوعظم  آیت اهلل  تمام چیگهای که با آنها در وم آشنای  داشتم

باود. روایس  بیشتر خواهاد رژیم پهلوی امیدوار بود که خمین  هر چه بیشتر از توجه ،موم دور باشدم شانس از یاد روتن او در اوکار ،موم  میکرد.

. ""ع دادکاه الطاا شا سپهحد نصیری به  توسط خحرچینان در خانه او رخنه کرد  بود وپرویگ ثابت   اساوا

له ا وروپاشا  سلساآیند  تاری برای بازگشت به وطن داشتم چاه رساد باه اینکاه زناد  بماناد تااوعظم   ا  در اواسط سن شصت ساوگ م آیت اهلل 

 پهلوی را به چشم بحیند.

به چشم وردی نامیلور و دردسر ساز میدیدند. آیات او را د و ر گروته بودنظتشکیالت رو انیت خمین  را به ،نوان یک مداخله گر در ن 

ناماه ناویس زندگی مدسن  کیمم مرجو معروف تشیوم ا ساسات خود را نسحت به خمینا  هنگاام  کاه او وارد نجاف شاد ،لنا  کارد.اوعظم  اهلل 

" خمین  در اینمورد نوشت:

"  

 کیم و خمین  بدث  در مورد  سن های را  اندازی یک شورش دوبار  بر ضد پهلاوی اوعظم  آنانم آیت اهلل  نادر برخوردهای از یک  در 

 ه دسات یگیاد خلی اهباو خاانواد  او   ساین امام شهادت از تر  ماس  مذهح    واخالو ایترو و انقالر س ید او انجام دادند. در سنت تشیو هیچ

ا شورش  تا موظف هستند .  کیم اد،ای خمین  محن  بر اینکه شا  به یگید زمان تحدی  شد  و ،لمداردن وجودستمکار در سال پنجا  و نه خورشیدی 

 اض ورار داد. دوبار  بر ضد سلینت ایران را رهحری کنند مورد ا،تر
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" کیم هشدار داد:  

ت مردما  راجاو از  مایاهر چند که خمین  به خاطر رهحریتش بر ضد شا  معروویت  بدست آورد  بودم اماا هناوز دیگار م "

 برخوردار بودند.یشتری ب

  "."خمین   کیم را به چاوش کشید:  

" کیم پاسخ داد:  

" 

خمین  استد ل میکرد که شهادت دویقا چیگی است که  رکت انقالب  نیاز دارد. مردم شهادت را جشن خواهند گروت و از آن استقحال  

"نخواهند شد. او پاسخ داد:  دوسرد و ترسند و از آن نم  خواهند کرد

"   

*** 

یان درشم شاا  باه اشهناز در مراسام تااج گاذاری پا وا   رتس از گریستن پشورش از نو،  دیگر در کاخ در  ال جریان بود. کمتر از هجد  ما  

ه شهناز را کو تهدید کرد  استم به  دی دیوانه وار که سالمت ،ق  او را به زیر سوال برد ""نتیجه رسید که دخترش 

ه از پادر رساای  کاشامان چند و بوداز ویست اورادی که از او ارث خواهند برد خارج خواهد کرد. با گونه های  که انگار از سن  مرمر تراشید  شد  

  ب  ورار بود که زیحاا داشت. شهناز به همان انداز (Sharon Tate)ت یت  شحاهت ،جیح  به هنرپیشه هاویوودی شّرون خود به ارث برد  بودم ور ناز

دی در زنادگ  ریو اردشیر زاهاسپاشید. صعود  ورو هم ازبود. ازدواج او با اردشیر زاهدی بعد از ساوها اوامت در وندن و واشنگتن بعنوان س یر ایران 

ی  ز جواناان تدصااتا او به سمت وزیر امور خارجه رسید. همسر سابق او راه  بسیار مت ااوت در پایش گروات. مانناد بسایاری کاری ادامه داشت 

 باگر  ،شاق به رکرد که منج خود معنوی و شهناز سع  در روشنگری  شخص  وا   رتکرد  ایران  از طحقه مروهم در اواخر دهه چه  خورشیدی 

 کردند.می ری از سلینت طلحان بعدها او را برای کمک به مهر و موم کردن سرنوشت سلسله پهلوی سرزنشاش شدم مردی که بسیا زندگ 

ایران بود. جهانحاان  هاا از  بگر  های خانواد  از یک  برای رضا شا  خدمت کرد  و وارث سابقسرشناس  سپهحد یک خسرو جهانحان  پسر 

د  های اجتما،  پهلوی ورار داشتند. برادر خسرو نادر خلحان ورزید  نیروی هاوای  و مدحاور ماردان خانواد  شاهگادگان واجار بودند و در با ترین ر

ظااهری زیحاا و چشامان  خیار  کالغا م  پرمعروف شد  بود. خسرو با موهای سیا   ""خود بود و به  دی خوش تیپ بود که به نام 

 هیپا  مخادر ماواد و وحااس اخاالقم و روتاار تاثیر و تدت ه بوددصی  در نیویورا به وطن بازگشتکنند  وردی بسیار جذار بود. او پس از ساوها ت

را نیاگ میدیدناد.  او غارور و خشام م  کردنادم بلکاه او را تأیید جذابیت تیپ  و طرودارن و منتقدان او نه تنها خوش  .انگلیس  ورار گروته بود های

م پسران و دختران بازرگانان سرشناسم مقامات دووت م سپهحدها و ژنراوها شمال تهران را زیر پا میگذاشت خسرو جهانحان  همرا  با همه جوانهای زیحا

 سانگر باه پیوساتن مانند ا سااس همادردی باا طحقاه کاارگران و تخیل  خود را با توهماتو در مصرف کوکاوینم  شیش و هرووین اوراط میکرد و 

شاهناز باا  وا   ارت سابهای بانک  اش سارگرم میکارد.  بردن بین از و وغو و خود امتیازات و ،ناوین ا تماو  جمهوری خواهان برای از بین بردن

م هر چند که این انتخار بدون شاک بخااطر جاذابیت او باود. باا ی نامناسب تر برای خود انتخار کندانتخار خسرو جهانحان  نم  توانست معشووه ا

میگروات تاامین  ز طریق  قوق ماهانه ای که از پدرا در پیش گروت و ،ادات شان را از نظر ماو  اشهناز سحک زندگ  خسرو ربهت و  یرت پدرش 

 میکرد.
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تمام سع  های شا  برای جدا کردن این ج ت تاثیر معکوس م  گذاشت و با،ث میشد تا اراد  او برای رسیدن باه معشاووه اش راساخ تار  

 1348ن وایا  تابساتادر ا .س داد و او برای جرم  کوچک دادگا  نظام  شد و به زنادان اوتاادشود. خدمت اجحاری خسرو جهانحان  نیگ نتیجه معکو

ن رای مخ ا  کاردبکه هیچ سع   وا   رتورزند اول شا  هر روز صحح در صف جلوی زندان اصل  تهران برای دیدن خسور جهانحان  دید  میشد. 

یش یمن خااطر باراسلمان معتقد که از مرجو خود پیروی میکند پیروی میکرد و باه هااز معشووه خود کورکورانهم مانند یک مشخصیت خود نداشت 

عیاد خاود ساوویس باه تح باهمهم نحود که دیگران در بار  اش چه وکر میکنند. هنگام  که جهانحان  به زندان  دیگر در خارج شاهر منتقا  شادم شاهناز 

ر دومین دد هنگام  که شازدواج با جان  مدکوم ا،الم کرد. اوضاع وخیم تر  یارا بو از آنجا برای پدرش نامه ای نوشت و وصد خود ر خواسته روت

نهاای   ن بازگشات و تالشا جهانحان  برای جلوگیری از رسوای  ،موم  از زندان آزاد شد. شهناز برای آخرین بار از ژنو به ایارا 1348ه ته امرداد 

و  شرسایدنزماان  دان دساتور داد تاایاامارداد ،لام باه گاارد جاو 14نجاام داد. در شاب برای جلب رضایت پدرش برای ازدواج با خسرو جهانحان  ا

م آزاد شاد  متوجه شد مجر اما هنگام  کهشوند.  وا   رتهمراه  کردن شهناز به نیاوران برای دیدار با پدرش مانو ورود جهانحان  به مد  اوامت 

دم  تا  اگار باه انه بیرون کنایس گارد دستور داد تا وارد خانه شد  و معشووه شهناز را از خوحال وارد خانه شهناز شد  بسیار ،صحان  شد. ،لم به رو

 از کاه کارد خاواهش او از اما شهناز تل ن  به او گ ت که اگر جهانحان  باه زور بارد  شاود او نیاگ باه همارا  او خواهاد روات. ،لامزور متوس  شود. 

بسار برناد. ،لام  از موضو خود ،قب کشید به شرط  که او باا خسارو یاک ساا،ت دیگار را باا هامکند. با خر  شهناز  رسوای  اجتنار و رویاروی 

 مواوقت کرد و تا سا،ت سه صحح صحر کرد تا جهانحان  آماد  روتن شد.

"صحح روز بعد ،لم خسته و کووته جهانحان  را در سعدآباد مالوات کرد. در کمال تعجب مرد جوان وول داد تا     

ر میروات از آر آنکاه انتظاا پدر و دختر جلسه ای جداگانه برپا کرد  و تجدید دیدار آنان نیگ بهتار از "

یگی که او از تنها چاهد شد. اطمینان داد که او را دوست دارد و اگر واوعا تصمیم به ازدواج گروته استم سد را  آنان نخو وا   رتبه  شا درآمد. 

انناد خسارو ا تارام بگاذارد. م زیر سوال برد  شاد  را او رسوا گرانه روتار با دختر خود میخواست این بود که به خانواد  خود که ا،تحار و شهرت آنان

ه این زوج جوان به خود از اینکو میمئن   شهناز نیگ وول داد تا سحک زندگ  خود را ،وض کند. دو مرد مسن از نتیجه بدست آمد  آسود  خاطر شدند

ودکشا  وار ساع  در خبا خوردن وارص خا شهناز مبعد از نگا،  بین این زوج مشش ه ته پس از آمد  و به وظایف خانوادگ  خود آگا  شد  اند. اما

  خوشحختانه به مووو نجات پیدا کرد و این دو ورد به هم پیوستند. که کرد

"میر  کرد که همه در وکر خود بارها پرسید  بودند: وزیر دربار اسداهلل ،لم سواو  را  

" 

*** 

 ک سری سخنران  سیگد یخمین  اوعظم  تعییالت  چه  روز  به اتریش روتندم آیت اهلل م شهحانو و ورزندان آنان برای شا ه ک 1348در دی و بهمن 

 نجف داد که اوگوی سرنگون  سلینت و ایجاد  کومت  اسالم  شد.  وسمت  تدوی  طالر در

 اساالم  نحایاد دین  مشهور شدم خمین  باور مرسوم در تشیو را که ،لمای ""در سخنران  های خود که در گ تار ،امیانه به  

"دخاوت کنند و اینکه  اجتما،  و سیاس  محا ث در

باداع کاردم بلکاه اینکه   رت مدمد نه تنها دیان جدیادی از خاود ا به او ،قید  خود را با اشار به چاوش کشید.  "

تهدین بودند که وادر به میر  کردن و ت سیر وانون بودناد. و رهحری ارتش را نیگ بر ،هد  داشت پشتیحان  کرد. با منیق او تنها مج کومت بر دووت 
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باه دووت تا ظهور امام غایب برای طلیعه آخر زماان واب  وحول که مداوظان  ویس جمهور و یا وانون اساس  بودوقط و وقط مجتهدین و نه هیچ شا م ر

"وانون  بود و باید نابود میشد:   سار م  آمدند. به همین خاطر هر نو،  از دووت که خصوصیات اسالم  نداشت غیر

" 

ا،الم کرد. باا هماان ،صاحانیت انگجاار آن دون یکحار برای همیشه  برای را خود را بشدت رد کرد و وصد 1285خمین  وانون مشروطه   

ای اجاو و آیات اهلل هامشهد تمرکاگ یاوتاه بودناد اباراز کارد. خمینا  میگ ات مر و میانه رو که در ومم نجف مذهح  نهادهای اصل  خود را از جریان

 ""و  ""از با تقحیح کردن طروداران خود از شرکت در سیاست وقط کم  با تر اوعظم  

"او با تمسخر میگ ت:  بودند.

ینا  در ت سیر خم "

"نه اسالم متعادلم نه اسالم جریان اصل  و نه اسالم ساکت بود. اسالم واوعا   اسالم واوع 

" 

 انقاالر یاک و کارد ون خود را سارنگ معلمان کرد و از آنان خواست تا،لمیه  های  وز  و را د،وت به بازگشت به ایران مشتاق خود پیروان همه او

 .برا  بیاندازند ورهنگ 

در ولاب  یخورشاید 50و شاروع دهاه  40در اواخر دهه  و د،وت او برای خشونتاو صدحت های را و پوست کند  خمین م زبان خشن خیابان  

تدار  کومتها بودناد. او و دبیرستانهای سراسر دنیا در  ال شورش بر ضد  ها دانشگا  جوانان ستیگ  جو طنین انداز شدم درست در زمان  که مدوطه

یکاا در ت طروادار آمروای انقاالر بار ضاد اوتادار  کوماهادر بین وشر جوان تدصی  کرد  ایرانم اووین اوراد من عت برد  از اصال ات شا م  ال و 

سال سان داشاتند و  24 پنجا  و چهار در صد چهارد  میلیون و نیم ایران  زیر 1348جریان بود. ایران کشوری کهن با جمعیت  جوان بود. در سال 

باه دسات  وطحقه متوساط  تدصی  کرد  ترین نس  در تاریخ کشور خود بودند. همگمان با با روتن خانواد  این جوانان در وشربه ویف انقالر س ید 

 بار ند تااواوکس را داشات  ا  این مووعیتآوردن تدصیالتم بسیاری از این جوانان که تا یک نس  پیش به ا تمال ووی باید در مگارع بی  میگدندم 

د. هار چناد کاه ایرانیاان گروتاه بودنا اوهاام منیقه رخ داد  بود در  وادث  که آنها از .تمرکگ  کنند سیاست در شدن غرق و تر گسترد  ولس   مساو 

 متدم  اخیر های سال در یقهخود در من مسلمان برادران زیادی که در وحال ،قب نشین  ها و شکست های توانستند م  سخت  به تازی نحودندم آنها

کاه حت به ،قاید غرب  ا،تقادات آنان را نس 1346برای بسیاری از مسلمانان پیروزی اسراوی  در جن  شش روز  سال  .باشند ت اوت ب  بودند شد 

باا شکسات و  ریسام کاه. از نوش داروی کهنه مل  گرایا م سوسیاویسام و سکو کلید مووقیت و کامیاب  و ،دل در ایند  میحاشد در هم شکست

   سوق داد.روشهای ودیم وتدقیر ویاس میشدم بسیاری از جوانان به دنحال را   ل  اوتادند که بسیاری از آنها رام چه شیعه و یا سن م به مساجد 
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چپم  ،لمای زا از جدیدی نس  .دوبار  کشف کردند ،شق اووین شور تمام سرخورد  از غرر دانشجویان جوان و روشن کران اسالم را با 

زدن  اد داشت سع  دراستحد با مخاو ت با این توضیح که   رت مدمد نیگ خود تاکید بر ،داوت اجتما، م برادری ومشهورترین آنها ،ل  شریعت م 

پ کاه ا  و چاآزادیخاو انقالب  برای جماو کثیاری از جواناان باور پل  میان اسالم و مارکسیسم کردند. ت سیر شریعت  از اسالم بعنوان یک سیستم

ا باه ود کاه آنهاا رسلینت پهلوی را همسو با دیکتاتوریم اختناق  کومت م سانسور و دخاوات دووتهاای خاارج  میدانساتند مانناد بار  برناد  ای با

ز اساراوی  ارزانم  مایت اهداوشان میرساند. دانشجویان ایران  آمریکا را مسحب ظهور بسیاری از دیکتاتوری ها در منیقه برای بدست آوردن ن ت ا

تشاویق  شهید مصادق گون سرن در آمریکا نقش یادآوری با را جوانان . معلمان آنان بدبین م  دیدنداتداد جماهیر شوروی و رژیم های تازی و مهار 

 ا ش سلینت  استحداد برای ار را  و جهان  دوم بود جن  از دوران دموکراس  پس با نه چندان خوشایند ایران تجربه رسیدن پایان میکردند که با،ث به

 هموار کرد  بود. 

 و بهتاااااارین سا نه پنجا  میلیون د ر صرف ورستادن  شا بوووع پیوست.  ایران مرزهای خارج در ایران  جوانان واوع  گرای  اوراط 

ماان زیاران میکارد. ان جامعاه ترین جوانان کشورش به آمریکا و اروپای غرب  برای یادگیری مهارت ها و وناوری هاای  زم بارای مادرن کارد باهوش

 اجتماا، م هاای جناحش شاهریم هاای شاورش باا را خورشیدی که آمریکا 40اواخر دهه ،صیانهای با اوامت این دانشجویان در آمریکا همگمان بود 

کاه از یاک طارف  وددانشجویان ایران  باه کشاور خا مسیاس  تکان داد. گروتار شد  در میان ا ساسات ودرت مردم  ترورهای و خیابان  تظاهرات

،ادام ساپرد  میشادند و مخدر باه جوخاه ا مواد کار بود و از طرف دیگر سانسور در آن اجرا م واچاوچیان مداوظه مسلمان جامعه یک ،میقا هم هنوز

 تاا  ادیرا چپگا پنجما  ساتون ظهور مورد س ارت آمریکا در 1349آنان   ور داشتند بازگشتند. در سال  درس های کالس در مخ   خحرچینان

": چنین بوداین میاوعه نتیجه  .انجام داد ایران  جوانان نظرات در مورد میاوعه پیدا کرد که یک نگران 

"     

ول و مرام خاود را نیاگ ر مقاب  شا  ایستاد  بود و بهای اص  را بعنوان تنها شخص مردم  که درو  اولخ خمین مایران  آگا  سیاس  نجوانا 

هاواه ای از  او را سمحل  مانناد چگاوارا میدیدناد و باه او اما جوانانتندم شدر مورد او دا  بسیار کماطال،ات بود تدسین میکردند. با اینکه  پرداخته

را تدت نظر ورار داد  بودندم بیشاتر اوعظم  مقامات ،راو  که آیت اهلل  .بهتر اوقاء میکردند وردای  برای وو انه خود ساد  امید اساس بر چپ  نقالرا

 Count)غااژ کسااندغ دو مَو نات اَهمتاای ورانساوی خاودم کُباه ،اراقم ساد،ون شااکرم  اطال،اات ساازمان از ماهیت واوع  او با خحر بودند. رویس

Alexandre de Marenche)  اسات. شااکر  "" شخصیت  های ویژگ  با ""که خمین   دداع طالا

رخ داد  بود برای همتاای ورانساوی خاود  گ  خودهمسای   درکودک با  اوعظم  خمین  اهلل برای آیت تازگ  به که را کنند  نگران یک  ادثه گگارش

  :ورستاد
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*** 

 خاارق و واردی بسایار روشان قوق خود را از دانشاگا  تهاران دریاوات کارد. ساواا شودم او مدرا  اول وح  از اینکه پرویگ ثابت  چهر  

 شد رکابه  ات  مشغولبرای ساواا بعنوان تدلیلگر اطال،در سن بیست و دو ساوگ   ت را داشت.سیاس بههدف ورود  ای بود که اه  میاوعه اوعاد 

ساال او باه سامت  5رض در ،ااو بددی روسای خود را تدت تاثیر ورار داد که  وراست و این طریق وارد کارهای دووت  شود. هوش زبه امید اینکه ا 

"سازمان برگگید  شد. او گ ت:   سیاس  گگارش وا د

" 

از دوری دیگر از ناآرام  های انقالبا   جلوگیری و بین  ایران ساواا را با هدف پیش امنیت  ارشد م مقامات1342در پ  ووایو خرداد  

بت  ذیروتناد. ساال بعاد ثااپ اطال،اات پاردازش و آوری جمو مسئول جداگانه دواتر ایران پیشنهاد اسراوی  را محن  بر ادغامسازمانده  دوبار  کردند. 

مقادم باود. مقادم  رصاگروت و روایس آن نا م  ورار ساواا سوم ادار  و ای  ودرتمند  وز  در شد که خرابکاریمسئول دوتر تاز  تاسیس شد  ضد 

ری نصای ارتشاحد  تیمسااروواق نشاد  باود. او مساتقیما باه همان اوسری بود که سع  بر منصرف کردن خمین  برای سخنران  آشورا کرد  بود ووا  م

یتهای   بعناوان شخصاگگارش میداد که جایگگین سروشگر پاکروان بعنوان رویس جدید ساواا شد  بود و هر دوی این اواراد در باین نیروهاای امنیتا

. ادار  کشااورزان باود و همچنین کاارگران و خرابکار ادار  سوم مقدم مسئول امنیت داخل  و نظارت بر وعاویتهای گرو  هایتندرو شهرت داشتند. 

لاب ط  هاای جادای  دیگر گرو ماولیت کردها [مایران به ریاست مهدی بازرگان آزادی نه ت] های جداگانه ای برای جحهه مل  و شاخه اسالم  آن

دین اویان و مجاهال  و گرو  های تروریسات  وادتندروهای مذهح  داخ مدانشجویان در  ال تدصی  در خارج از کشور ماز جمله ،ررم بلوچ و ترا

سان  در خاناه داشت و جاسو د به سر میحرد اما ثابت  او را بعنوان خیری داخل  مدسور میکرد و او را زیر نظریاختصاص یاوته بودند. خمین  در تحع

 اشد. با خحر ب مینویسدچه او گمارد  بود تا از روت وآمد به خانه او و اینکه او چه میگوید و 

،موم   بود جمو  ا،تماد برای که روتار و وعاویتهای آنان به نظر ساواا تهدیدی  اطال،ات در مورد خرابکاران و مقامات مماموران ساواا 

در  ر داد  باود کاهوساد بودند. ساوها پیش نخست وزیرو ا  اهلل زاهادی باه شاا  هشادا مخرر آوری میکردند. ثابت  و مقدم مخصوصا نگران اثرات

اواا شکساتها شاناخته خواهاد شاد. بارای جلاوگیری از ایان ات ااق سا و شخص شا  مسئول رساوای  ممجلس ووی اجرای  یک   ور صورت ،دم

ت ران تجااریم آیا، و خانواد  سلینت م وزرای دووتم مقامات ارشد ارتشم مدیدوست  ها و زندگ  سکس  م وعاویتهای اوتصادیم معامالت ماو 

معارض  ناه میشاد و درسندگانم نمایش نویسان و هنرمندان را زیر نظر داشات. در زنادگ  وزرای دووات از طریاق خحرچیناان رخاهلل هام شا،رانم نوی

ر خاناه ای امان دکنجکاو ساواا مصون نحود. هنگام  که ثابت  میلاو شاد کاه شاا   از چشم هم رویس دووت ت  تدقیق و بررس  ورار میگروتند. 

"کندم دست به کار شد. او گ ت: نگدیک کاخ با زنان مالوات می

 " 

م برای اوواین باار 1289باو  بماند. نعمت اهلل نصیریم متوود  طلب شا  اطمینان  اص  کرد که سازمان امنیت در دستهای یک سلینت 

ایان  ساین وردوساتم دوسات کاودک  شاا م خادمت کارد  باود.ر اوسری آشنا شد  بود. بعدها با  شهوم شاهگاد  مدمد رضا پهلوی در دانشکد با 

سلینت  انتخار کرد  بود. نصیری در جریاان   سین وردوست بود که او را در هنگام ناآرام  های اواخر دهه س  خورشیدی بعنوان مداوظ کاخهای

نصایری را بارای  شاا . صادق دساتگیر شاد  باودبه م ،گلدر  ین تدوی  نامه  1332امرداد  24در و ،ملیات آژاکس نقش کلیدی اجرا کرد  بود 
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این نصیری بود که دستور شلیک  1342. در خرداد کردتیمسار ارتشحد ارتقاع درجه داد و او را به ریاست پلیس کشور منصور سمت وواداری به 

مشاورین پدر  شا . دو سال بعد هنگام  که را بگیرد "وصار تهران"تا نام مستعار   با،ث شد داد  شد  بود اجرا کرد و ،لم را که توسط برای کشتن

ر  سن پاکروان را بعنوان رویس ساواا دریاوات کارد. نصایری بسایار وواادار باود اماا کخود را برکنار کردم نصیری  کم سلینت  جایگگین  سروش

اساتخدام یاک ماارا  وصاد وجاه هایچ بهشا  بود که  اهداف مدسور نمیشد. این مسئله مناسب ت کر از نظر طرز محتکر و خالق بسیاروردی  عنوانب

 برای ادار  سازمان امنیت خود نداشت. )Mark Antony( 32آنتون 

"داشت. یک  از منتقدان در مورد او نوشت:  شدیدی به مادیات،الوه  نصیری 

ت ثروتا  لاه اماالا و مساتغالاو از طریاق معام "

سارمایه گاذاری  صانعت  او در سااواا باودم در را  ماگارع معااون  اا  و او  اام  بدست آورد که آن را در شراکت با  سین وردوستم که زماان 

نحاود کاه  دان جاای تعجابم ماووق های آنان در  ال ثروتمند کردن خود بودند. چنادر  او  که ثابت  و مقدم در  ال ریشه کندن وساد بودندمیکرد. 

دن بودند ال ثروتمند شنصیری تالش های  بسیاری برای مخ   نگا  داشتن همکاران تجاری خود و دیگر اورادی که بخاطر رونق اوتصادی ایران در  

"پرویگ ثابت  گله میکرد:  میکرد.

زارت جامعاهم و هایشبخ تمام  قا،ما تاتیمسار ارتشحد نصیری ساواا را به امپراطوری شخص  خود تحدی  کرد  بود که چنگال او  "

"ات شاهرت ای  دهه پنجا  خورشایدی او باه ساازمان اطال،اپیدا کرد  بود. در او گسترشخانه های دووتم س ارت خانه ها و دانشگا  ها 

وتا  کاه ماردان دم مخصوصا وداد  بود. اما هیچ سازمان اطال،ات  وادر به دانستن و دیدن همه چیگ نحو "

 رد  با ی سازمان خود سانسوری میکردند.

*** 

ر درساه شاحانه روزی دمپسر بیش نحود توسط رضا شا  بعنوان همدم پسرش انتخار شد  بود و او وویعهد جوان را به هنگام  که  سین وردوست      

 سوویس همراه  کرد  بود. 

 بسایار تمسابه رهحران ارشد ساواا را تجدید سازمانده  کرد  بودم او دوست ودیم  خود وردوست را 1344در سال  شا هنگام  که  

 خاود را دارد. وظی اه وردوسات دادن گاگارش روزاناه از خالصاه ""رگگید  بود تا میمئن شود که در سازمان ب مدیر معاون  ساس

"مختلف سازمان به پادشا  بود. یک زندگینامه نویس او را اینچنین توصیف کرد:  های ادار  وعاویتهای

مرماوز اساتنحاط میکردنادم واردی  و غریاب و وارد ،جیاب وردوسات را یاک ناظران از جمله شهحانو وار  بیشتر "

 درباری که در سایه کمین میکردم در راهرو های کاخ پرسه میگدم از اتاو  به اتاو  دیگار سار میکشاید و باه جلساات وارد میشاد و یاا از جلساات

ن وذ او به  دی بود که تمام  اوراد دربار از شهحانو گروته تا پایین ترین مساتخدم کااخ ا،تقااد داشته باشد.  کار برای ،ذریخارج میشد بدون اینکه 

یریم را بهمرا  دارد و بر این اساس باید انجام شوند. مانناد دوسات او ساپهحد نصا شا داشتند که نظرات و دستور اوعم  های وردوست مواوقت کام  

                                                           
به  انگلیس  زبان در معمو  م(میالد از پیش 30 اوت 1 مر  - میالد از وح  سال 83 م14 ژانویه زاد  ؛M · ANTONIVS · M · F · M · N:  تین) آنتونیوس مارکوس 32 

Mark Antony (آنتون  مارا )امپراتوری به تمندان( ) کومت مددودی از ثرو اویگارش  یک از روم دولت در مهم  نقش که بود روم  سیاستمدار یک . اودوشم   شناخته 

سه و وق شد با دسیرهای روم مومارا آنتون  یک  از سیاستمداران زیرا آنگمان روم مدسور میشد که پس از وت  جوویوس سگار توسط تعدادی از سناتو .کرد ای ا روم مستحد

 برادرزاد  و پسر خواند  سگار بود تقسیم کند. و اُکتاوین که  توطئه ودرت را با مارکوس ا میلیوس و پیدوس
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"خالق و اه  ورهن  نحود. او هنگام را  روتن تلو تلو میخورد و  زرن م  سین وردوست نیگ بسیار

 بود. ساختهاو وردی ثروتمند  از رغم سع  او به وروتن  و تواضوم همکاری تجاری او با نصیریی،ل .داشت شهرت "

وهرسات  قاوو   در را وردوست های  کهگگارش و شایعات او سه ودیم  خود نحود.مدر بر ضد هم هم کلمه یک ت   شنیدن به شا   اضر 

"او شکایت میکرد:  ،نوان میکردند بعنوان تهمت های ناروا رد میکرد. بریتانیا یا و روسیه اطال،ات  های سرویس

ما  توانسات از اگار ن یاا اطال،اات داشات و تاییاد باه نیااز هر ووات گ ت او تا  دی به وردوست اطمینان داشت که به همسر خود "

حانه به مدرسه ش ر اوهمس. شهحانو از داستان انتخار وردوست توسط رضا شا  برای همراه  مشورت کند او با اطال،ات بدست آورد ارگانهای دووت 

باود کاه باا  د نصایدت کارد رضا شا  به پسر خاوود که از او خوشش نم  آید. روزی وُو غُس   در سوویس با خحر بودم باایندال به این نتیجه رسید  ب

کاردن اواراد  دور باه گارایش شاا  د.ششخصیت شناس خوب  نخواهد  شد بگر  هنگام  که او که بین  پیش واب  با این نتیجه کس  دوست نشودم

 هار ب کاه توساط اوداالمادی مانناد وردوسات و نصایریم اوارادی سسات و بجای آن اورو  بود که واوعا مناوو شا  را در نظر میگروتند وادر هوشمند و

وست باید گ ت که او ماناد به خود نگدیک کرد  بود. در مورد وردرا خود بکار میگروتندم  شخص  مناوو را برای تخت و تاج به خود نگدیک  و برداری

سان  زی وقیار کاه او را دربعناوان پسار ساربا هیچووت گذشته خود را. او بودرا پروراند  کینه تلخ و ودیم  سینه خود در ط  ساوها  دربود که  اوع 

 دماتخ تواند این باشد که اودور کرد  بودند وراموش نکرد  بود. یک ت سیر می مادر و پدر کشور از در ترین خانواد  ودرتمند به خدمت نوجوان  برای

"ن  دربار  او نوشت: روان  میدید. ،حاس میال زندان نوع یک بصورت را خود سلینت 

" 

باا  باازی تنایس باود. او از کودک  ،ادت کرد  بود آنچه را که پهلوی ها دوست داشتند بشوند بگوید. اووین دروغ های  که او گ ت در زمین       

از  و وریاب کااری ذاشاتنم پنهاان کااریدروغ به رضا شا  گ ت که وویعهد مدد رضا در بازی تنیس از او بسیار بهتر است. ،ادت او به سارپوش گ

 و شخصایت ود. بااکشور باه شاا  با داخل  شرایط زمین تنیس به دربار کشید  شد. این شخصیت پیچید  با رو   اهریمن  مسئوویت اراوه روزانه

 را داشت. خاونتمام  خصوصیات یک  سین وردوست  اوم های انگیگ 

شکستهای سیاسات م شاا  ساریعا  و وعه گگارشات ادار  سوم سازمان امنیت در مورد وسادایهنگام م کهنحود  تعجب آورشاید آنچنان هم  

ه ورستاد  ورستاد  گگارشات را مقصر میدانست. از زمان کودک  تا  دی از اخحار بد و ناخوشایندی ها دوری میکرد که ص دات کتار تاریخ مدرس

مدادودی از مقاماات شاجاع  داخحاری را که توسط تعادا کاخدر   و بدور انداخته بود. را پار  کرد در سومین دهه خورشیدی در مورد  مله تازی ها

"به او میرساندند بعنوان شایعات رد میکرد. او باه وردوسات شاکایت میکارد:  وساد و مدیریت در مورد سوء

او تاا بدادی  "

ت مشاکالاز آناان ایران کرد  بود که شک کرد  بود شاید دو زیردسات  مثحت از وردوست و نصیری در مورد پیشروت ،ادت به دریاوت ارزیاب  های

"رو   روان  رنج م  برند. ثاابت  گ ات: 

بود: او به ثابت  توصیه کرد  مانند همیشهرا     وردوست  "

جود داشته باشد. اما  ت  پس از آن هم شاا  گلاه میکارد تنظیم کند که در اخحار خور و بد تعادل وطوری که در آیند  گگارشات اصال،ات  خود را 

 ا تمال به ساواا اطال،ات  تدلیلگر استعداد ترین با و ترین و به وزیر دربار ،لم اشار  کرد  بود که ارشد  که گگارشات ثابت  بسیار من   م  باشد
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کاه اطال،اات مخربا  را  [ادار  ساوم]نکرد. او هم از ماموران ثابت  ،لم سع  در کاهش بدبین  او نصب به ثابت   .میحاشد س  آی ا ی مهر  یک زیاد

 او جمو آوری کرد  بودند م  هراسید و تن ر داشت.  غیروانون دارای  های  و تجاری گذاریهای سرمایهدر مورد 

دانش او در مورد شرایط ایارانم اما هنوز ثابت  س  و پنج ساوه مرد تعرض ناپذیر ایران بود. هیچکس نم  توانست خود را با وسعت و ،مق  

شاام   روناد  هاای اونقاط ووت و ضعف رژیم مقایسه کند. اطال،ات او در مورد گروهای مخاوفم شحکه های تروریست  و مخاو ان  ب  همتا باود. پ

باه هماین  با خحر بود و ین جریاناز دربار گروته تا دووت و مساجد و بازاریان بود. شا  از ا کس  اطال،ات خصوص  و ،موم  در مورد هر سری ترین

شاا   ت کردنادم امااهمیشه مدتاطانه ثابت م آوای امنیتم را با واصاله خاصا  از خاود نگاا  میداشات. ایان دو وقاط یکحاار باا یکادیگر مالواا خاطر

سااوهای  ت جداگاناه درر سه نوباثابت  دمیدانست که نصیری تا چه  دی به توانای  های ثابت  بعنوان یک تدلیگر برای مووقیت خود نیازمند است. 

ش تدت تاثیر ظااهرم هاو ایران خود را در تلویگیون مل  نشان داد. بینندگان تلویگیون مردم به سوم ادار  های وعاویت توضیح برای 1349و  1348

ا،  ثاابت  دن پرووایا  اجتمابر با  باراو ورار گروتند. او در تصور هیچکس ورد بیر م پلیس مخ   نشان داد  نشد. تصمیم  مالیم و نرم با  و روتار

 اشت.دهم  دیگری  ناخواسته و توجه واب  بسیار پیامد

"ثابت  گ ت:  

" 

*** 

شاهحانو رابیاه باود.  شهد همراه  کرد او شهحانو ور  را در یک س ر یک روز  به م 1349اردیحهشت  19خاطرات وزیر دربار ،لم نشان داد که در 

ا  با زناان شرتیب مالوات تا  بود که ،لم آگچید  ای با ،لم ]ودیمیترینم وداکارترین و ضروری ترین مشاور  همسر او[ داشت. ور  از این مسئله پی

توسط    و کنار  جوی اوهمسر خجاوت از اینکه نگران و ،لم داشت روتار چاپلوسانه گیری ازلورا را خانه امن نگدیک کاخ میدهد. اوسع  در ججوان 

ت ،دیاد  شاکالموقیر باا  یوراوراد چاپلوس  که او را مداصر   کرد  اند تدت تاثیر ورار بگیرد و ارتحاط خود را با واوعیتهای زندگ  روزانه در کش

"گ ات:  شا ار بود. او یکحار در بار  ،لم تا  د شدیدی وواد .از دست دهداجتما،  و اوتصادی که باید از میان برداشته میشدند 

" 

شا  باا  تمورد مالوا ر،لم را د در را  برگشت به تهران شهحانو ور  از ،لم پرسید که م  تواند به تنهای  با او صدحت کند؟ هر چند که او 

انسات ،لام در و همچنین میدودردان بود. ا اودیگر زنان مقصر میدانستم اما با ایندال بخاطر وواداریم س ر نگهداری و وراست سیاس  او شهحانو از 

". میکند ا ساس همدردی شا  بستگان نگران  او از روتار

کنناد بسایار اسات اد  می شهحانو ور  به این درا رایج که خواهران و برادران همسر او از مقام و روابط خود برای مناوو شخص  "

"مخرر خود نوشت:   ساس بود. س ارت آمریکا در ارزیاب 

" 
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"همسران رضا شا  ه ت پسر و چهار دختر به دنیا آورد  بودند. واطمه پاکروان گ ت:  

 ن را بارایی  هاای آناابود و توانا داشته نگا  خود جایدر  مدکم بصورت آنها را  شا  "

"کرد:  بودم تایید  تراما مورد و ورزشکار بودن ارتش  بخاطر ای ای نقش  مهم در جامعه مددود کرد  بود. برادر ناتن  شا م شاهگاد  غالمرضا که

ار مخاتص   نحاود و اینکا مایت رسم  از ساازمان و ارگاانمنیژ م شاهگاد  ای واجاریم وادر به  وا   رتهمسر او  "

ا تاکادیگر باگر  شادند یا از گجامخانه هاای کودک  در منیژ  به خاطر م  آورد که ورزندان رضا شا  در  وا   رتخواهران شا  بود. و  شهحانو ور 

"رابیه آنان با یکدیگر 

و  ت   خود را داشت شمس  لقه اجتما،منیژ  به خاطر میاورد که شاهدخ وا   رت "

" او  که شاهدخت اشرف  رمیکردم د گران کمتر رابیه بروراربا دی

"

" 

ویف برای  گری ب   بهبخاطر نگدیک  شان به تاج و تخت  و تجارت شدند؛دووت م برادران و خواهران شا  وارد  مقاما راز با نداشتن  ق  

ناان از آنگاا  داشاتن  خود پرداختند. دید شا  این بود که سخاوت در اینمورد بهای کما  بارای دور و اوگایش  ق اوگ مه های شخص م ورار مالوات

از وادرت  ا  داشتن آنهادور نگرا     شا  برای  مو پول ه بهتر. ویف کردناگر خواهران و برادران او از مووعیت خود راض  بودند چمشکالت است. 

سا  ت. وم ورار نگروابود اما به  سادت و دوخوری مردم ایران منجر شد. هیچیک از ا، ای خانواد  پهلوی به انداز  شاهدخت اشرف مورد خشم ،م

ادر رهنگام  که ب گترین مشکالت شا  در طول ،مر کاری او توصیف کرد.شاهدخت اشرف را یک  از  ام  ترین و در ،ین  ال یک  از بگر آی ا ی

ک ساری یااز سیاسات باه تجاارت گارایش یاوات و او وارد شااهدخت اشارف  تمایا او ودرت خود را در اواسط دهه چه  خورشیدی تثحیت کاردم 

"شااهدخت تجااری شاد.  و مسکون  مجتمعات ساخت برای تجاری سود پر هایمشارکت

 

و در خریاد و ادسات داشاتن هر چناد کاه گگارشاهای  "

 اشت.دورار  ""استوار بودم اما این مسئله نیگ جگو  ""وروش مواد مخدر بر روی 

 قاایق اثحاات  هایچ تجگیاه و تدلیا  اساسا  وبر اساس شایعات ب  اساس  که در تهران پخش شد  بود استوار بود و  س  آی ا یگگارش  

و یا اگر هم  قایق  در آن وجاود داشات بسایار کام باود. شاایعات ن اوذ شااهدخت اشارف در دساتگا  دووتا  و  تا   ای در آن وجود نداشتشد  

پهلوی انجام میشادم معماو  از طارف مردانا   خانواد  زن ا، ای بر ضد دشمن  های  که از بسیاری. کارهای خیرخواهانه او بسیار بگر  شد  بود

آشانای  داشاتند گاواه  باه کار مشک  داشتند. تمام کسان  که با شاهدخت اشارف  مداوظه و مسلمان ممردسا ر جامعه یک در زنان ربا تاثیبود که 
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خیریاه و بشار  هاای سازمان از او گسترد  شوخ طحع م ،الوه به زندگ  و مهمتر از همه از خود گذشتگ  او نسحت به برادرش میکردند.  مایت های

شااهدخت  مانعکس میشاد. زنانم که از طرف رو انیون بسخت  ماورد انتقااد وارار میگرواتم  قوق برای او سرسختانه پشتیحان  ،مدتا در مدوست 

 سار شخصایتدر   شاک هایچ  ال این همیشه به او اطالع رسان  م  کردند. با وواداران داخ  رژیم را را  اندازی کرد  بود که ودرتمندی از شحکه

او ب  ا،تمااد باود در اواخار دهاه  هکه به گرایشات آزادیخواهان  توطئه های او بر ضد شهحانو ور  نداشت. وجود اری اووجوج و تیگهوش  ک سخت و

ید ورستاد تاا آرام عحاری میکردم او را برای مدت  به تتا  دی دردسر ساز شد که برادر او که معمو  از رویاروی  های شخص  خودد خورشیدی چه 

 را در  ال کاهش و ودرت شهحانو ور  را در  ال زیاد شدن دید. ن بازگشت ودرت ن وذ خود در درباره ایراشود. هنگام  که او ب

"واج کوتا  مدت شاهدخت اشرف با ،ل  واوام ورزنادی باه ناام شاهرام باود کاه گگارشاات اطال،اات  آمریکاا او را دنتیجه اووین از 

گذاری کرد  بود که در زمینه  م  و نق م کلوپ های شحانهم سااخت و ساازم تحلیغاات و پخاش مایه شرکت مادر سر نامیدند. او در بیست "33

 سا  آی ا یبودند. بنابر گگارش  او ""این شرکتهای مادر پوشش  برای  س  آی ا یدر گگارش  عاویت داشتند.وو توزیو 

"کاه شاام  او م ،ملیات واچاق شاهگاد  شهرا مسئوویت وار ب  و آشکار بگرگترین ،م 

بناابر گگارشاات ساازمان اطال،اات آمریکاا ایان  "

ایان  از هنگاام  کاه مرا با کشت  از ایران خارج میشادند. شااهدخت اشارفگ مقامات توسط مادر او برای جلوگیری از بازرس  م،تقیه جات با نا

شارکتهای ماادر وعاویت های  .آن کار پایان یابد تا بیدرن  داد دستور و به همین خاطر کرد تدقیر و ا ساس زد  شد شد بسیار  یرت میلو نیرن 

و  شای  در دیاد ،ماوم  ایاران بهحاود نیاوات و رابیاه او باا بارادرشد و آنان یک  یک  بسته شدندم اما شهرت شاهدخت اشرف از این رساو صمشخ

 بیش از پیش ناپایدار شد. شهحانو ور  

تا  دی از روتار خواهر زاد  خود ،صحان  شد که برای مدت  در این وکر بود که او را زندان  کرد  و بعد باه تحعیاد ب رساتد. او از ایان  شا  

ط هاای طحقاه متوسا و بخشاند  نحاود. او نگرانا  همدرد تا این  دین مورد در ادست کشید. شهحانو ور   وکر وقط به خاطر درخواست های خواهرش

گاران آن باود کاه ندووتا  منگجار بودناد درا میکارد و  وسااد و طماو و  ارص را که سخت کوش بودندم ووانین را ر،ایت م  کردند و از ها تهران 

 جزدواا  نداشت که باا توهم هیچ ور  شهحانو هد رای برای رسیدن به تاج و تخت تهدید کند. اکنونوعاویت های خانواد  خواهر شوهر او شانس ووعی

 خاناهباه نهاا را آهنگام  که او همسرش را در س ر به اتداد جماهیر شوروی همراها  کارد و اساکورت روساها  .شد  است زندگ  خود وارد چه نوع

ود در ساال خاکه همرا  ورزنادان  (Alexandra Feodorovna)و ملکه اوکساندرا وئودورونا  روسیه نیکو س دوم و بد اوحال شخص  زار پیشین

ه بانگاه  خااص  شا  وم شهحانو ور  راهنمای  کردندچماق و بعد توسط گلووه به وت  رسید  بودند  و با سرنیگ  خورشیدی توسط بووشویکها 1297

هحانو شا  ه نشاد  اسات.  با او هستند و به همین خاطر وانمود کرد که متوجاه ایان مسائلمیدانست که روسها در  ال بازی روان شا یکدیگر کردند. 

ر اتااقم دردن به اطاراف ک  کشید  بودند ا ساس آشنای  نکند. با نگاکشته شد  با رنج  که آن زوج ور  نیگ از همسر خود تحعیت کرد اما نتوانست 

ر از خاود بار جاای اثیری مانادگاتاا آمد  بودندم آنها اموال خود را با خود نحرد  بودناد. ایان سا ر او متوجه شد که هنگام  که انقالبیون برای بردن آنه

»"گذاشت. 

" 

                                                           
 نادرست کمی یا و هوشمندانه های روش از استفاده بامی باشد. این اصطالح به کسی اتالغ میشود که  Dealer-Weeller"تاجر زیرک" ترجمه آزاد اصطالح   33

 دست می یابد. سیاست یا و کار و کسب در ویژه به ییهامزایاها به موقعیت از بسیاری درزمان هم
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مشخص کنند  گام  مهم در بلوغ سیاس   1349تصمیم شهحانو ور  محن  بر صدحت با ،لم در جریان س ر آنان به مشهد در اردیحهشت  

 خاود ا،تمااد ماورد دوستان توصیه های به بازگشت تهران به که هنگام  شهحانو را بر آن داشت تا موساد مورد در او های نگران  به ،لم د. پاسخشاو 

باود.  گ به خود جلاب کارد را نی شا   ور ثابت  در تلویگیون و توضیح او در بار  نقش ساواا توجه ثابت  بگیرد.  پرویگ با تل ن  تماس د وگوش کن

تماام  در جیاران  خواست که شاا نیگ از این مالوات با خحر باشد و آن را تایید کند. او می شا ثابت  وحول کرد تا با شهحانو مالوات کند به شرط  که 

 کارها ورار بگیرد و بداند که چه ات اوات  در جریان است.

*** 

یاوت. او  ررم ی هحانو راشثابت  به نوشهر در مازندران که خاندان پهلوی آخرین وسمت تعییالت خود را در آنجا برگگار م  کردند  پرواز کرد. او 

اماا  دان باگر  نحاودی خصوص  برگگار کردند. مد  اوامت آنان در نوشهر چنجلسه اآنها  ""به خاطر میاورد: 

 را در آنجا ندید.  شا ثابت   ت  یکحار هم 

در ط  پنج سا،ت ثابت  شهحانو را در جریان یاوته های خود ورار داد و اطال،ات و مدارا مخرب  را در باار  وسااد خانادان شاهنشااه  و  

در  او ""تدوی  او داد. ثابت  گ ت:  پهلوی جامعه از سیح با ترین

 د. درواسادی ر ام نکار صتکان و تدوی  شهحانو داد. او به هیچ شخ خود معمول محا ت دستان خود ویست  از اسام  اوراد را به شیو  خونسرد و ب 

بسیار زیاد باودم او  مقیاس وساد .او بودند درا کرد را که در پیش روی ودرتمندی نیروهای و بگر  مشک  شهحانو آنانم یورسا طاوت جلسه پایان

»"بهت زد  شد  بود. ثابت  به خاطر میاورد: 

" 

د و از او رشهحانو ور  رابیه خود را با ثابت  نگا  داشت و با او تماس میگروت تاا وارار تدویا  گاگارش هاا را بگاذا مالواتم بعد از اووین 

کاه بصاورت  ماد،  میشادند به دوتار او مراجعاه میکردناد و نظرخواه  کند. شهحانو از تماس ارتحاط  آنان نیگ است اد  میکرد تا برای شهروندان  که

باه نادرت در  نو ور  باود وبه دروغ متهم به وعاویت های سیاس  شد  اند پا در میان  کند. ثابت  معمو  جوابگوی درخواست های شهحااشتحاه  و یا 

در را مندصاو ن  کاه داشتند. مالوات های بیشتری انجام شد. در طول ساوهای بعد آناان  اداو  دو مالواات طا اختالفمورد پروند  ای با یکدیگر 

 خاودات نیا و س و جو کاردپر به شروع بود داشتند و در هر دو جلسه نیگ شهحانو در نا امیدی اشک ریخت. اما او دست به ،م  هم بود. اومورد وساد 

 های رد شیو تا گگارش  در مو دنحال میکرد. او به کارهای درباریان و دووتیان ،الوه بیشتری نشان داد. یکحار او از ثابت  خواست جوها و پرس از را

دارد موضاوع را باا  که ات اوا آشنای هویدا و سپهحد نصیری هم بود تهیه کناد. او گ ات کاه وصادتهران بازار بورس  برجسته ویسر یک کار و کسب

را  نو وار  گاگارششاهحا ""ه امید اینکه او وارد ،م  شود. ثابت  گ ت: بهمسر خود در میان بگذارد 

سااند. ررتشاحد نصایری اکه او هم گاگارش را باه تیمساار  ته باشد گگارش را به وردوست دادشاو خحر دهمسرش کرد و او هم بدون اینکه شهحان تقدیم

ا هیه شد  میلقتنصیری زاهدی را در   ور یک  از دستیاران وردوست به دوتر خود ا  ار کرد و خیل  را به زاهدی گ ت که مدتویات گگارش 

  و او را برای تصدیح گگارش به دوتر خود باز گرداند. ""نصیری گ ت: دروغ است. 

 در آن گاگارش او را شرمسااراتهامات وسااد  ک  شمردن ب  ا،تحاردو روز بعد شهحانو با ثابت  تماس گروت. او گ ت که همسرش او را با  

او میتوانست از ودن صدای شهحانو متوجاه شاود کاه  ""او گ ت:  کرد  است.

قاط بارای پریشان است. آنها روز بعد یکدیگر را مالوات کردند و ثابت  به شهحانو توضیح داد که جریان از چه ورار است. گگارش مدرمانه ای که او و
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"داد:  توضیح صحورانه خود آنها را به کارهای غیر وانون  متهم بود. او ثابت که شهحانو تهیه کرد  بود به دست ماووق او رسید  بود 

با وهمیدن آنکه چه ات او  اوتاد  است شهحانو بسیار نارا ت شاد و بارای کماک باه ثاابت  گ ات کاه  "

ترتیب دهد تا ثابت  شخصا مدارا را در اختیار پادشا  بگذارد. شهحانو از ت ریگا  کاوچک  در نگدیکا  خود اضر است ورار مالوات  را با همسر او  

"گ ت: با صدای  خوش بینانه پایتخت با ثابت  تماس گروت. او 

"را تنها مالوات کند بخاطر اینکه ا،تقاد داشت  شا ثابت  اصرار داشت تا  "

" 

بارادرانش و  شهحانو به ثابت  کمک کرد تا خود را برای مالوات  که آنها امیدوار بودند اوکاار شاا  را باه نیااز بارای رویااروی  باا خاواهر و 

باد و   م هراساان از اخحاارآماد  کند. اما در ودظه آخر شا  از جلسه سر بااز زد. خجااوتمتوجه میکرد واسد  نگدیک به خود از ،ناصر  پاکسازی  لقه

ی رد   باا زاهادشخصا برای تشویق ب  ا،تمادی او داشتندم شا  تقاضای همسر خود را بارای مالوااتا اطه شد  توسط طروداران  که د ی  خود را 

 ست داد.ژیم بود از دکرد. با ،دم انجام اینکار او ورصت  طالی  را در بیشتر دانستن وسادی که در  ال تدلی  بردن ا،تماد ،موم  نسحت به ر

*** 

باا ،اروسم  د اختصاص دا  شد  از طارف پادر خجاوات ز مدر س ارت ایران در ژنوم در مدل  دور از دسترس 1350در زمستان  شهناز وا   رت

خاود را  دامااد هرگاگ و شاود یاز کشور جلوگیر جارخشا  به ،لم س ارش کرد  بود تا از انتقال دارای های  دخترش به  .خسرو جهانحان  ازدواج کرد

میگ ت:  ا ش. ختمیساکار او وردی ریا از ن مواد مخدر بسیار صریح بود و شیو  زندگ  این زوجیممجردر دربار نشان ندهد. ووانین ایران در مورد 

"

خاود وحااس  ج در مراسماین زوواطمه نمایند  خاندان پهلوی در این مراسم بود.  وا   رت "

م مراسام در  این انجاا ونه هایشاان ریختاه بودناد و از خوشاداو  گریاه کارد  و وحخناد میگناد او موهای بلند خود را بر شا  خ تان زیحای  بر تن کرد

 به این زیحای  و خوشداو  دید  نشد  بود. لشهناز تا بدا وا   رتدستهای دیدیگر را گروته بودند. 

از )  رادرزاد  شاابااجشان انجامیدم خسرو جهانحان  به خاناه پسار،موی ناامگد خاودم شااهگاد  ،لا  پاتریاک و در طول ما  های  که به ازو

اشات و تدات تااثیر شااهگاد  جاوان ا،تقاادات ماذهح  دنق  مکان کرد  باود.  (در صانده هوای  جان باخته بود 1333شاهگاد  ،لیرضا که در سال 

حاود کاه یک تنها وردی ن،ل  پاتر ورار گروته بود. محدی  کردن او به وردی تندروی مذهح  غنیمت میشمردکه ورصت را برای ت ماسالم  تندروی وا،ظ

"دیپلمات های آمریکای   1350به مذهب روی آورد  بود. در سال 

شاگا  هاا   اوری دان تماام  در اسالم  های اتدادیه "

ه واه جواناان باسا ارت باه ایان نتیجاه رساید کاه ،ال ""پرودرت داشتند 

 م تکنوواوژی و اواراد  ایاد از اسات اد  بار تأکیاد شدید به انقالر س ید بود کهآنان و بخاطر واکنش  ""مذهب 

"گگارش همچنین مد،  باود:  اروپای  داشت. و آمریکای  متخصص

"  
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دت یون اصال  کاه بشاو رو ااناوتاد  و یا در زندان  پنهان شد طروداران او  مخمین  در تحعیدبا ساواا معمو  به مساجد کاری نداشت. 

 و آزار باه مخ ا  یسپلا بارای م دویا  خاصا میکردند دریاوت خود برای آرامش پاداش بعنوان دووت  سخاوتمندانه های رانهو یا ضد کمونسیم بودند

یدیدناد ویتهای سیاس  منداشت. این موضوع مساجد را برای گرو  های چپگرا که این مکانها را پناهگا  های مناسح  برای وعا وجود رو انیت اذیت

  دادان مت مالیاان شاتراز طریق رابیه با مالیان بع   از دانشجویان دین را دوبار  کشاف کارد  و در آغاوش میگروتناد. بیبسیار جذار کرد  بود. 

ینت باا ا  و جاایگگین کاردن سالشابرای سارنگون   خود را برنامه ریگیبتوانند آنان  تا ورار دهند در اختیار پشتیحان  و پناهگا  توانستند م  که بودند

سرکور  و  ،داوت آن را ب  هر دو گرو  اختالف های مذهح  و ویلسووانه خود را برای هدو  وا تر که محارز  با چیگی که آنان .دهندادامه جمهوری 

"میدیدند کنار گذاشته بودند. یک گگارشگر سیاس  ایران  چنین نوشت: 

" 

"و به غرر نم  باشد. در واو ایران اساس  شا  و یا گرایش یس ارت آمریکا به این نتیجه رسید که اسالم تهدیدی برا

"ک به ی انمانو تحدی  شدن آن "

" میشدندم بخاطر اینکه کشور به طور اجتنار ناپذیری در  ال روتن به سمت آیند  ای مدرنم آزاد و سکو ر بود. "

 " 
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 ی طال پارچه اردوگا 

 

 

 ما روی پاهای خود ایستاد  ایم

 

 

 م میدهد.آ  بلهم خمین . هر کس  کاری را که وادر است انجا
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شا  به همراهان بهت زد  اش در مدوطه داشنگا  پهلاوی  پیشنهاد ات او  ""

 ر کارد  باود تاا مجمو،اه ساوه شاهنشاه م شا  به شیراز س 2500بمناسحت ساوگرد  ""بعنوان  1350ا،الم سال با در شیراز داد  شد. 

دنیا  ورزش  جدیدی را در زمینهای دانشگا  اوتتدا  کند. انقالر س ید در را  بودم درآمد ن ت در  ال اوگایش بود و بسیاری از رهحران کشورهای

. ا اداث بایش از ان بیاینادباه ایار برگگار میشاد پارسه )تخت جمشید( در شیراز از خارجکه در  ساوگرد جشندر ما  مهر ورار بود برای شرکت در 

 شاا  یاک  و یک  از بگرگترین پا یشگا  های ن ت دنیا در  اال اتماام باود.  گسترد  آبیاری سیستم مدرسهم سه سدم شاهرا م مسجدم یک 2000

خته باود. در  این با امکانات هنری و ورزش  برای خانواد  های کم درآمد در جناور پایتخات ساا  جدید مسکون  مجتمو شهرداری و یککتابخانه 

از نسخه های خط وارس  بسیار پر ویمتا  میشادم  ن یس بازدید از کتابخانه جدید دانشگا  تهران که شام  بیش از ششصد هگار کتار و مجمو،ه 

در او  همارا  ""شا  از یک  از مسئو ن کتابخانه پرسید: 

مثا   ""گ ت:  شا پاسخ گ ت که دانشگا  در  ال  اضر یک  از مجهگترین دانشگاهها در نوع خود میحاشد. 

 ه آنان هستند.همیشه او مصمم بود تا به اروپای  ها و آمریکای  های  که زمان  بر ایران تسلط داشتند نشان دهد که مردم ایران در  ال رسیدن ب

اصال ات ارض  در  ال اجرا بودم میلیونها خانواد  کشاورز  ا  از طریق زمینهای خاود امارار معااش میکردناد. در خارج از شهرها که  

"کشاورزی که در نگدیک  شیراز زندگ  میکرد گ ت: 

ند و دهق طال را ران خودهمس آنها م  توانستندرای داشتند و میتوانستند کاندیدای انتخابات شوند. زنان  ق  "

و  نخواناد تاارساتانها روتاه آرمانگرا به سپا  دانش و بهداشت م  پیوساتند و باه شهو  جوان یا اجاز  ندهند که همسرانشان زن دوم بگیرند. داوطلحان

 شت  انجام دهند.نوشتن بیاموزند و مراوحت های بهدا

 تارین  مایات گساترد  از او 1350در اوج ودرت و مدحوبیت ورار داشت. با وجود مخاو تهای شدید چپگراها و مذهحیونم در سال  شا  

تشاویق برخوردار بود. اخیرا هنگام  که شا  برای دیدن  رم امام رضا به مشهد روته بودم شصت هگار ن ر برای  خود در طول سه دهه  کومتش مردم 

او  سا  آی ا ی 1350او به خیابانها آمد  بودندم شهری که نیروهای پدر او برای اجرای وانون منو  جار به طرف مردم شلیک کرد  بودند. در ساال 

"خواند  بود.  ""را 

 

"سازمان امنیت آمریکا در تصویری کل  در بار   "

"مختلف واوعیتهای زندگ  روزانه در ایران را نم  شناسد:  های نظر اظهار نگران  کرد. او از "

اینکاه بیشتر ایرانیان سرگرم پول درآوردن هساتند تاا  "

 - "م هر چند که این جریان تغییر شک  خواهاد داد و ""
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"کمتار نخواهاد شاد:  او با مسن تر شدن شا  اناگوای "

"  

"و  مخ ا  پلایس از انتقااد و اساتحدادی با وجود تصویری از صلح و روا م ب  صحری در میان طحقه متوسط ایران  در مورد  کومات 

ه مخااوف را با گارو  هاای مود. سرکور وعاویتهای وانون  سیاس در  ال اوگایش ب "

گروها  از  1349مان به 19زیر زمین ورستاد  و با،ث شد  بود تا وعا ن جوان از اصال ات صلح آمیگ نا امید شد  و دسات باه اسالده شاوند. در 

ناد. جاان باخترمری  ملاه بردناد و تعادادی سارباز ژانادا اسلده سحک به ژانادارمری در سایاهک  در مازنادران به مسلحدید  و  بد آموزش شورشیان

ای جناور ک در خیابانهاو شالی یک سری وتلهای انتقاام جویاناه مدادستان ویژ  م ترور خونخواهانهدستگیری و ا،دام سیگد  تن از ،امالن این جنایت

"رای این بود که شا  به ا تمال ووی ب س  آی ا یبدنحال داشت. دید را شهر تهران بین نیروهای امنیت  و ستیگ  جویان مسلح 

"بر سر ودرت باو  خواهد ماند هر چند که هشدار داد که  "

 

"و ترا صادنه ا وکند  اما او نمیتوانست برای همیشه  کومت "

" 

باه طارف در ذهان کسا  وارار داشاتم ووتا  کاه شاا   1350اردیحشات  8مرج آخرین چیگی بود که در صاحح  و هرج و هیاهو جنجالم 

 "" شا م  آورد که امروز رویس دانشگا  هوشن  نهاوندی بخاطر  جدی و کم  رفمدانشگا  پهلوی شیراز روت. معمو  

بازدیاد  ار رود او مکانهااوآنها معمو  وح  از  جوش  هراسانند. خود او از  د معمول بیشتر شاد بود چون میدانست که مقامات او از چنین  رکتهای

 مدوطاه د کارد و واردرمقاماات را تارس از امنیات ساتند. او که همه چیگ روبرا  است و اوراد   ور یاوتاه از طرواداران ه ندم  کردند تا میمئن شو

  باشاد یار اید  آل ماو به رویس دانشگا  گ ت که معماری دانشگا  بسچهر  او هنگام  که ودم به زمین دانشگا  گذاشت روشن شد. دانشگا  شد. 

ین اکرد که روزی  او اظهار امیدواری ""چرا که 

  ""دانشگا  

"طحق رسم ایرانیان شا  نهاوندی اظهار کرد که شا  و رویس دانشگا  وارد خوابگاه  شدند و از پله ها با  روتند.  

ناد و یکا  از  اطه شاد  بودارا که دیدند زدند. دو دانشجوی  که در اتاق بودند با کتار و ویوان چای و آن دو درر اووین اتاو   "

"که  ز آنان پرسیداآنان بر روی زمین نشسته بود و دوستش به دیوار تکیه داد  بود.   ور شا  این دو را به سکوت وا داشت. شا  مدترمانه 

" 

دانشجوی  که بر زمین نشسته بود برخاست و شروع به گریستن کرد و طحق رسم وحای  جلوی پای شا  زانو زد و پاهاای شاا  را در دسات  

 ا ساسات همه را در بر گروت.را ومس کرد.  گروت. دوست او دستان شا  را گروت و شانه اش

در مورد دروس آنان پرسید و آنان را بخاطر تدصای  در رشاته ،لاوم تدساین کاردم رشاته ای کاه او بارای پیشاروت ایاران ضاروری  شا  

 میدانست. بعد در مورد خانواد  آنان و آنکه اه  کجا هستند از آنها سوال کرد.
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 سر دادند. ""بگا  پیچید  بود. دانشجویان مشتاق در راهرو جمو شد  و شعار در تمام خوا شا  ا  خحر آمدن  

جویان دسات داد و ساالم رد و بادل کارد. نشادادیگار دانشجویان بدرود گ ت و وارد راهارو شاد و باا آن دو به  شا بعد از مدت  صدحت  

ود را از د  و  مایات خا  که بع   از آنها هنوز پیرجامه باه تان داشاتند. آنهاا باه وجاد آماجویان درون دانشگا  در خوابگا  جمو شدند در  اونشدا

" وریااد زدناد: آنهاا ا،الم کردند. شا  به آنان وحخند زدم دست تکان داد و از آنان خواست تاا باه کاالس هاای خاود بازگردناد. شان شاهنشا 

" 

 ""مقامات روت . به آنان گ ت:  به طوری طعنه آمیگ به استقحال در طحقه همکف شا  

بدبینان شاید   ور بدون اطالع او در جامعه را از وح  برنامه ریگی شد  بنامندم اما هنگام   ور او هیچ دوربین  برای ضاحط مالواات او  

 و اوتادگ  تواضوم جذورم - بودند شد  ذور او   ور در خود پادشا  در اووین نگا  بهدانشجویان   پهلوی وجود نداشت: با دانشجویان در دانشگا

 اثر داشت. هم هنوز سلینت  جادو و درآمد  بودند. سدر زانو به او شد  بودند و در مقاب  او ادر

*** 

د سال پادشااه  ایاران سال پیش پیشنهاد اید  جشن دو هگار و پانص 11ایران  که  ساوه اوهام گروته از شجااودین ش ا بودم مدقق  2500جشنهای 

دادودیت هاای مو  40ای دهاه را داد  بود. شا  این وکر را تایید و کمیته تدقیقات  با بودجه ای را برای این امر مشخص کرد  بود. اما ناا آراما  ها

 شاا باود کاه  1349ستان سال تاخیر برای انجام اینکار شد. در تاب 10ر س یدم منجر به ال ات انقالصماو  به همرا  طر  بگر  مل  برای اجرای ا

شاید( باود کاه از پارساه )تخات جما،االم کارد.  ""وصد خود را برای میگبان  

 "   بایستم مجل  مراسم یک داریوش بر دنیای ،هد ،تیق  کمران  کرد  بودم و

 

بنا کند م  پسندید. او از هگینه  شا  این اید  را که شهری چادری برای میهمانان خارج  خود در بیابانهای اطراف پارسه )تخت جمشید( 

پارسه )تخت جمشاید(  اس تااریخ م اوساانه ای و بار ،لم تسلیم شد و مواوقت کرد. چاپلوس  وزیر در و این بنا ناخشنود بود اما در برابر سماجت

جشن بود که او دریاوت طرا   و ساخت شهر چادری به شارکتهای ورانساوی  شورایاز  شهحانو  مایت بعد از وحول،ظمت شا  را جذر میکرد. اما 

ن  ،لم به ابتکاار مکاربرای سر،ت بخشیدن به مرا    سپرد  شد  است.   (Jansen)خاود طرا ا  و سااخت ایان شاهر چاادری را باه شارکت جَنسا 

همیشاه  سااس باه نگرانیهاای ماردمم   ساپرد  باود. (Lanvin)ن یوباه وَنا را و وحاس مقامات و میهمانان (Maxim)به ماکسیم  را ای پذیرپاریسم 

"شهحانو به شورا یادآوری کرد هدف اصل  این جشن 

و او  "". وکر اینکه ایران  ها برای تدارا رویداد مل  خود به خارج  ها روی آوردند "

اسات تاا وراردادهاای بساته شاد  را وغاو کننادم اماا هر چند که شهحانو از شورای جشانها خوهای خارج  پیش بین  میکرد. واکنش  شدید از رسانه 

ان تجرباه کااو  اکثریت ا، ای شورا به ،لم ووادار ماند  و دوی  او را که برای تغییر مسیر دادن دیر است پذیروتند. شهحانو به بهانه ،لم در اینکه ایر

ا،تقاد داشت که ایرانیان نسا  وحا  از او ووتا  صادحت از  . اورویدادی را در طول یک سال ندارد شک داشت آوردن یک چنین صدنه برای روی به

" قارت داشتند و به این سحک بار آمد  بودند که  ورهنگشان میشد ،قد 

" شخصا آش ته و خروشاان باود. او نوشات: "
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" 

. ،لام دوبار  باه وارز  درآماده است وزارت دربار هنگام  که ا،الم کرد هگینه جشنهای دو هگار و پانصد ساوه از صد میلیون د ر گذشت 

ای هادیگار پاروژ   و هاا مدارس در دهاتم اماکن توریست م جااد  ا داث جمو محلغ اراوه شد  شام  مخارج  پروژ  هایکه ا،الم کند  وراموش کرد

 رم از طارف تجااربارم یک ساومیحاشد و خرج خود جشن بیش از بیست و دو میلیون د ر نشد  است که یک سوم آن از طرف وزارت دهم   یزیربنا

تیاار گارو  هاای اید  آو  در اخ ،موم  ورصت روابط رسیدگ  بد وزارت دربار در .است پرداخت شد  ایران و یک سوم آخر از طرف شورای جشن

وا  کنناد. در ه هستند معرنمخاوف ورار داد تا او را بعنوان دیکتاتوری بیر م که  اضر است میلیون ها د ر خرج خود کند در  او  که مردم او گرس

خته در عات وجاام گسایو آماد  بود بدترین تهمت ها را در مورد  اکمین خود وحاول کنادم شاای جامعه ای که از طریق تئوری های توطئه رشد میکرد

"سع  در کنترل انتقادات داشت. او پاسخ داد:  شا . با  بردسیصد میلیون د ر  را تامورد مخارج جشنها 

ن را اساتخدام ژاکلاین کنادی جَاو  ق داشت.  " نسا 

دی باا تواضاو  اکه تا چه اد کرد  بود تا کاخ س ید را تغییر دکوراسیون دهد و اینچنین انقادات شدیدی از او نشد  بود. اما نگرش دوا،  او نشان د

د. وته معروا  شاد  باواواخر دهه چه  ایران ناهماهن  است. چهار سال پیش در شب تاجگذاری او بعنوان پادشاه  نیکخاوا  و پیشار پایین بار روز

گار ماادر للا  هشاتاد هاومکه هنوز ساازمانهای کمکهاای باین ا بود در  او  . اینمورد انتقاد ورار میگروت خود  ا  او بخاطر سحک زرق و برق دار

ها بساتری در بیمارساتان م یک سوم کودکان در تهران برای سوء تق یهمناسب بودبا شیر بچه  مایت میکردند. تهران واود سیستم واضالر ایران  را 

 ماند  بود. باو  مداوم تهدید یک میشدند و وبا

یران ورار کرد  و خود را به کمپهاای تروریساتهای ولسایین  در ساوه توجه سوسیاویست های جوان را که به خارج از ا 2500جشنهای  

وت باناک و سار د من جار  مبه این کمپها روته تا آماوزش ساال م کاارگگاری ماواوحنانم ،راقم ویحح  و یمن جنوب  رساند  بودند جلب کرد. این اوراد 

ارج از خادر  (Douglas MacArthur II)س مَاک آرتاور دوم یش سع  در گروگان گیاری سا یر آمریکاام داگاالپهواپیما ربای  بیاموزند. مدت  

پایش آورد.  میاد  راای تروریسات  ها ادثه سیاهک  در سه ما  بعد چشم انداز مخوف  مله  .کرد  بودند 1349س ارت آمریکا در تهران در آبان 

ت آوردن سرمایه برای سری از سروتهای بانک برای بدساز دستگیری نجات پیدا کرد و طرا   و انجام یک  اصل  چریک  سلول بازماند  اشرفم تنها

و ظنون اوراط  ندان  صدها مزبه مث  به آزارم دستگیری و  مقاب خرید اسلده را انجام داد و مقام وروه ای رابین هود مدرن را بخود گروت. دووت در 

شانهای جهریور در شاب شامقتدراناه انتقااد میکردناد. در اواخار  که در این بین اوراد میانه روی  نیگ بودند کاه از  کومات پرداختتندرو و مخاوف 

گاد  باا چند که شااه ساوه چهار ورد مسلح سع  در آدم ربای  پسر شاهدخت اشرفم شهرام پهلوی در خیابانهای مرکگ شهر تهران داشتند. هر 2500

رار گروات اصابت گلووه وا مد  بود موردآشین خود بود و به کمک امه در  ال پارا کجرا ات  جگو  از این سانده جان ساوم بدر برد اما ورد دیگری 

 1000تاا  600دی آزا برای آزادی شاهگاد  شاهرخ در وحال مذاکرات سیح با  مهدف چریکها از این ،م  به گگارش واشنگتن پست و جان باخت.

 بود.ندم ادر ما  های آخر به زندان اوتاد   این اوراد اد،ا میکردند زندان  سیاس  که

ویاژ   وراواانون  و بوجود آوردندم بدنه ای تروریست  ضد مشترا مصمم برای جلوگیری از  مله های بیشترم مشاوران امنیت  شا  کمیته 

مشاترا شاام  روایس سااواام ژانادارمریم  کمیتاه اندازی شاد  باود. رهحاری دووت  را  ضد خرابکاری و تروریسم با محارز  برای خاص طور که به

 آیناد سازی برای مشخص کردن  سرنوشت طال،ات ارتش و پلیس کشور میشد. این مقامات بصورت بسیار مخ   کار کرد  و تصمیماتسازمان ا

باازجوی   ی اسات اد  از زور در هنگاامبه معنا این اوراد زندان  و تروریستهای دستگیر شد  خارج از سیستم و ای  میگروتند. در بع   از پروند  ها
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گیری کند. بازداشتیان مساتقیما باه زنادان  رژیم را انداز  ارشد مقامات میان در جمع  میته مشترا بصورت  بود تا سیح مسئوویت. ساختار کبود

و   شادگهداری ویژ  در ستاد پلیس برد  اوین که معمو  زندان  سیاس  در آنجا بسر میحردند برد  نمیشدند و به جای آن برای بازجوی  به یک مرکگ ن

( مخ   نگا  میداشتند. شاا  از ماذاکرات آناان باا شا به اوین انتقال م  یاوتند. ا، ای کمیته مشترا متدهای بازجوی  را از رویس دووت ) از آنجا

وشارهای رو   بر زنادانیان  شکنجه ویگیک  و وقط است اد  از ،دمبر اساس نیاز به اطال،ات میلو میشد و ظاهرا به توجیه نصیری محن  بر یکدیگر 

و توطئه گران توسط شا  بر نصیری و دیگران آشکار بود و او را بعنوان واردی رویاق اوقلاب کاه  ، و واتلین داشت. هراس از خونریگی و سوابقا،تقاد 

 وادر به درا اودامات ناخوشایند برای در هم شکستن شورش و ناآرام  نم  باشد میشناختند.

،شق به خونیگی شاهان ایران در گردش باود. بار اسااس مخوو  همیشه در مورد  و شایعات هاه برای ایران چیگ تاز  ای نحود. داستانجشکن 

"اوسانه هام 

معیات مارد آن شاهر ی نیروهای شا  آغا مدمد خان شهر کرمان را غارت و جخورشید 1173در سال  "»

د باود.   ارت مدما شکنجه بر خالف معارف   ارت مدماد و کتاار وارآن اسیر کرد  بودند. آنان را وکرد  را کور و به زنان و دختران آن تجاوز 

دگاا  هاای دا  ارت مدماد  اماا راهنماای  هاای ""مقرر کرد  بود: 

"باز نیستاند  بود.  ""مذهح  ایران را در است اد  از 

در ا  دانهای رضاا شااماا شاکنجه سیساتم وار در زنا "

میشد و  سط پلیس انجامآنگمان کتک زدن مجرمان ،ادی تو برخوردار بود. در خوب  اجرا نیمشد و با ایندال رژیم او از ثحات داخل  1300ساوهای 

 و چاپ سیاسا  گرایاان اطاور بود که سرد جن  پارانووید شروع تب و خوار شد  ،مدتا با نرم  روتار میشد. در دووت  با زندانیان سیاس  و مقامات

و  دگگارش شاد  باو مرش کمونیست  در اواخر جن  جهان  دوسوء است اد  و شکنجه در آذربایجان ایران هنگام شو متوس  شدند. شکنجه به گرراست

شایر دران مصادق اردزندانیان سیاس  بیور مرتب مورد سوء است اد  وارار میگروتناد. طروا آغاز دهه س  خورشیدیهمچنین  در طول نا آرام  های 

ول ،مر خود طو در باو     بودکنند  نخا،  دید ولج های آسیبزاده  جوان را به زندان انداختهم او را بسته و او را بیور و شیانه ای زد  بودند که 

 رنج م  برد.  مگمن درداز 

م معروا  شاکنجه باا  مایات ا،االم میکارداما هنوز ایجاد کمیته مشترا ضد تروریست شروع چیگی جدیاد و نگاران کنناد  را در ایاران  

و  ونطیاونم انقالبیار نداشاتم و هار چناد کاه دووات خاود را در جنا  باا اوراخحا هاا بازجوی این اوراط   هایدووت . هر چند که شا  از بیشتر شکل

 بر ،هد  داشت. که در ایران ات اق م  اوتادمسئوویت نتایج هر درد و شکنجه و مرگ  را بود که رویس دووت اما این گذاران م  دیدم حبم

*** 

 شا در خارج شیراز طنین اوکن شد.  پاسارگاد وسیو دشت اسرگلووه در سر 101صدای شلیک  1350مهر  20صحح روز سه شنحه  11در سا،ت 

ان به این منیقه برا ادای ا ترام به بنیانگذار امپراتوری ایرانم کورش کحیر همرا  با خانواد  سلینت م مقامات دووتم ارتشحدها و رهحران وحیله های ایر

ن  کمران  کرد  بود میروات. بارای شاا  کاه در کاودک  داساتان باه وادرت کویری آمد  بود و بعد به پارسه )تخت جمشید( که داریوش بگر  در آ

باود. او  تااج و تخات کومت او بار  سال س  نمادین اوج م این ودظه نشانگر نقیهبودپارس  را شنید   با شکو  امپراتوریبنا نهادن  رسیدن کورش و

در جاای  کاه پادر او و بسایاری  متااریخ دانا  زباوه به شکست و ندگ ،قب ما سال صد چند سپردن و گذشته معتقد بود که با پاا کردن تدقیرات

 طالیا م با تسامه مرم ورماندگ  ک  وواوبا یونی . بحیندگان تلویگیون م  شنیدند هنگام  که او او مووق شود شکست خورد  بودند اندیگر از پادشاه
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 ساازند  باه ولحا  خاود را کحیر ایساتاد  باود و ساتایشر مقاب  مقحر  کورش د مبیابان میدرخشیدند آوتار زیر نشانهای خود که در و مدال روبانهای

 . ا ساسات م  ورزید م صدای او ازجهان اراوه میداد بگر  امپراتوری نخستین

"شا  گ ت:  

 یان پا کلمات 

"آسا شدت یاوت:  ر،د غرش مانند او سخنان

"گگارشگر واشنگتن پست نوشت:  (Sally Queen)سَل  کویین  "

" 

بار  سحگ و سنت  به رن  س ید رسم  ابریشم  وحاس ایستاد  بود. آرامبا اوتخار و و در کنار شهحانو وویعهد رضام  در پشت او شهحانو ور   

 خاطر وشاار شادید بر سر. به اوماس و زمرداز و تاج در دست داشت خیاطان مدل  بلوچستان بودم دستکشان  به طول آرنج  وزکه دست د داشتتن 

شات. دا وزن شادید ز کااهشااندام باریک او گاواه   شهحانو به داروهای آرامحخش و سیگار روی آورد  بود. مامان ب  انتقادات و ریگی ماهها برنامه

"چند روز وح  با گگارشگر واشنگتن پست کویین صدحت کرد  بود و او شهحانو را 

"ف کرد: ارا،تشهحانو  "

"خاود را روشان کارد و باه دساتهای خاود خیار  شاد. مورد ،الوه او یک  از سیگارهای وینستون  "

" 

ز  کاخ بااغ ارم در خلق و خوی ا ساسات  داشت. در را  بازگشت از پاسارگادم جمعیت را دید که در جلوی دروا او بر خالفهمسرش  

انهای شیراز روت و توساط هاگاران شایرازی بپتر را بنشاند. بعد از پیاد  شدن به خیاوشیراز جمو شد  اند و به خلحان هلیکوپتر خود دستور داد هلیک

بهاار هماان ساال بارای بازدیاد ه شا  در ی  کخانواد  پهلوی و همراهانشان تا دانشگا  اطراف دانشگا  پهلوی ودم زدندم جامورد تشویق ورار گروت. 

نقاط دنیا در آنجا مشغول تکمی  اووین گگارشهای خود  اوص روته بود. بعد از یک سا،ت و نیم بازرس  از مرکگ میحو،ات که هگار روزنامه نگار از 

 شاا  بااز گشاتند. امااباه بااغ ارم د  باود در تاریخ و ورهن  ایران برگگار شا جهان برجسته و شهحانو برای مراسم  که به اوتخار دانشمندان شا بودندم 

"را مشکل  دید که از طرف برگگارکنندگان روو نشد  بود. او با نارا ت  به یک  از اطراویان گ ت:  امنیت نحودو جمعیت  ازد ام

"نیویورا تایمگ گگارش کرد:   "
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" 

*** 

 کنناد  دوسرد وااپژ متابیدن گروت پارسه بر روی 1350مهر  21صحح روز  دم سپید  هنگام  که اما نداشتم در آنجا   ور ویگیک ]خمین [  او

 .شد شنید  ی اوآشنا صدای ای

ف عید خاود در نجااز مد  تحخمین  وکندن بر روز بگر  پهلوی مقاومت کند. نمیتوانست در برابر ورصت سایه ا خمین اوعظم  آیت اهلل 

وتا  .  تا  وم شادداردناایرانم نهادی کاه او تلقا  میکارد باا اساالم ساازگاری  سلینت وغو بیانیه ای صادر کرد که در آن برای اووین بار خواستار

"مین  با ،صحانیت بودندم خدر  ال پرواز شیراز  تعدادی از رهحران کشورهای دنیا بیرف

د و شان بگیارملات ما  توانسات جمدکوم کرد. تنها زمان  که این رژیام سارنگون میشاد  "

 شاد  درو گنا  ب  مردم گاره پانگد  آرام  در ط  دو روز نا که کرد غیر واب  باورانه اد،ا اشار  کرد و 1342خمین  به ات اوات خرداد  "شادی کند.

"ایران او کشوری بود که جوانان ایران  در آن شکنجه و کشته میشدند و  بودند.

"بود. ستم و ظلم داستان پادشاه  ایران داستان سیا   "

 "مسلمانان توصیه کرد که ا،الم کرد و به  ""جشنهای پارسه )تخت جمشید( را  "

 

" 

لماای دینا  گار طلحاه و ،گ ت که  اضر است بمیرد تا اینکه تجاوز به ایران را با دستهای پهلاوی بحیناد. او از پاانگد  هااوعظم   آیت اهلل

"خواست تا بر ضد ب  ،داوت  ویام کنند. او اظهار تاسف کرد که: 

" 

*** 

در  ال توضیح دادن جریانات روز به ویلیام  (Princess Grace of Monaco)در اردوگا  پارسه )تخت جمشید( پرنسس گر یس موناکو     

"گگارشگر مجله  یف بود:  (William McWhirter)مک و رت ر 

 "ورتر گ ت: مک  "

(King Constantine)
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)Princess Grace()Rainier("  34گریماودی ها)Grimaldi(  به شیراز

کشوری یک  از شصت سران  موناکو سلینت  خانواد  پرواز کرد  بودند و در شهر چادری مشغول دیدار با دیگر خانواد  های سلینت  بودند. ا، ای

د،وت شد  بودند. مقامات بلند پایه دیگری که به ایران آمد  بودند  مبگرگترین گردهمای  رهحران جهان در تاریخ معاصر م""بودند که به 

ان م روسیهم شام  امپراتور اتیوپ م شا  و ملکه دانمارام یونانم نروژم اردن و نپالم دوا بگر  و دوش س ووکگامحور  و رویس جمهوری های روم

 یوگوسالویم ترکیه و پاکستان میشدند. 

از   ور مد،وین خوشدال بود اما از ،دم   ور رویس کشورهای ودرتهای غرب  که   ور نیاوته بودند رنجید  خاطر بود. رویس  شا  

یان  ر از جرد لیونهامی نکه کشورشرویس جمهور ورانسه با ایجمهور ریچارد نیکسون بخاطر نگران  از تدارکات و امنیت   ور نیاوته بود. 

وت ین تر است به د،هنگام  که میلو شد مووعیت رویس جمهورها در این جشن از خاندانهای سلینت  پای معامالت این جشن بدست آورد  بود

 (Hirohito)روهیتو تور هیاامپر ""جوار رد داد. او با اووات تلخ  گ ت: 

ر چند ه ""نیگ به د،وت جوار رد داد. س یر بریتانیا با سرسنگین  اطالع داد: ژاپن 

وبیدن ا ساسات ضد   کبرای به طح ایران اورار کرد که دووت انگلیس از شا  (Denis Write)که بعدها س یر پیشین بریتانیام د نیس رایت 

" .،صحان  بود  است ارسپ خلیج از انگلیس سلینت  دریای  نیروی خروجسر  بر طو ن  مذاکراتدر جریان  انگلیس  در روزنامه های ایران 

برای  "

ه پرینس حور شد بمج د. شا بدتر کردن اوضاعم وارث تاج و تخت انگلیسم پرینس چاروگ  اضر به ویو تمرینات نظام  خود برای روتن به ایران نش

نگاران خحر. آنها به رضایت دهد و همانیور که پیش بین  میشد با خلق و خوی بد به ایران وارد شدند (Princess Anne)ن ویلیپ و پرنسس اَ

 و خحرنگاران نیگ در ورودگا  آنها را به تمسخر گروتند. ""پریدند که: 

و  گ  میخک 15000درخت سرو واردات م  1500شهرا چادری شام  سه چادر بگر  و پنجا  و یک چادر کوچک تر بود که توسط  

چادر ها بصورت شک  یک ستار  ورار داد  شد  بودند که هر  ""

شاخه ستار  یک کوچه داشت که به نام یک  از وار  ها نامگذاری شد  بود و همگ  به یک میدان ختم میشدند. هر چند که این شهرا با سیم 

سرباز که به سال  های نیمه اتومات مجهگ بودند مداوظت میشد. یک میهمان اوکترونیک  ا اطه شد  بود و توسط صدها  نظارت خاردار و سیستم

چادرها ضد گلووه  شیشه پنجر . سناریو را در نظر گروته بودکمیته اجرای  بدترین  ""اشار  کرد: 

کیلومتر در سا،ت بود. در این  112از ورود گلووه و طووان شن تا سر،ت  ساخته شد  بودند که وادر به جلوگیری از جنس چادرها  پارچهبود و 

جگویات مورد توجه  چند ما  آخر کارگران مد  کمپ را سم پاش  کرد  و از وجود  یوانات سم  مانند مارم ،قرر و مارمووک پاا کرد  بودند.

از واشنگتن پست در مقاوه ویژ  خود که بعدها تصدیق کرد روش او برای  (Jonathan Randal)ل ندَرسانه های خارج  ورار گروته بود. جاناتان رَ

"گگارش کرد:  بود ""

 "روزنامه تایم نوشت:  "
                                                           

 های جن  اوای  زمان در ژنوای  سیاستمدار یک گریماودوم از نس  گریماودی ها .است مرتحط شاهگادگان موناکو و ایتاویا م)Genoa(جنوا  جمهوری تاریخ با خاندان گریماودی  34 

 خانواد  ترین دودرتمن از یک  سر،ت هب انجام دادند و شمال دریای و سیا م دریای مدیترانهم راسرس در دریای  متعددی س رهای بعدی خاندان گریماودی صلیح  م  باشند. نسلهای

 .جنوا تحدی  شدند های

 .دیوار بروین در آنگمان ا اطه شد  از سیم خاردار و سربازهای آومان شرو  بود تا از ورار مردم آومان شرو  به آومان غرب  جلوگیری کنند  35
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" "

پنجا  چادری که برای اوامت خانواد  سلینت   "

"و میهمانان آنان ساخته شد  بود 

"  

به دیگر چادرها سر زد  تا با همسایگان خود آشنا شوند و یا برای صرف ان  خودم میهمانان برجسته شا  بعد از استقرار در اوامتگا  بیاب 

. پادشا  یونان کُنستانین دوم و شا  دانمارا وردریک نهم ویگیک  داشتندمارتین  و شام به چادر اصل  روتند. یکحار دو تن از آنان با یکدیگر برخورد 

او  وته گل  از روی زمین خم شد  بودند سرهایشان با یگدیگر اصابت کرد. بد شانس  وردریک آن شب ادامه داشت که هر دو برای برداشتن دس

"ورد ،ادی که وارد جشن شد  است اشتحا  گروته شد. شک مامور ساواا هنگام  ایجاد شد که دید توسط ماموری از ساواا بعنوان یک 

"ل  م  باشد؛ هنگام  که از او خواسته شد تا کارت شناسای  نشان دهدم در  ال وارد شدن به چادر اص "

مداوظ ورد ناشناس را گروت و او را از جلوی درر  "

امپراتور داریوشم  کاخ های خرابه در ""دور کرد 

با بیماری که  و چادر خود ماند  بوددر بدنحال س  خود که از بند رها شد  بود میگشت. یک  از میهمانان که  (Haile Selassie)الس  ه یله س 

 Spiro) دست به گریحان بود نمایند  نیکسونم معاون رویس جمهور سپیرو اگنو م  نامیدند ""میگبانان ایران  آن را مدترمانه 

Agnew) .بود 

ووستر  20ر آن سرخ رنگ  که د چادر تشری اتآن از  یکه ورودبرگگار کرد  چادر ضیاوتدر ضیاوت بگرگ  را  شا مهر  22در شب  

 در نشود.ریختن سقف چاالستیک ساخته شد  بودند تا وزن آنان با،ث وروپاین ووسترها از  بود میگذشت.شد  خته یآو از سقفزیحا پالستیک  

": ه  کرد و گ تنگا طرافبا او دست دادند وردریک بود که بعد از تحریک گ تن به دور و ا و شهحانو شا اووین ن ری که به ساون وارد شد و 

"میهمان  گ ت: "

دت گروت ادر شچ رونو هنگام  که طووان در بی "

اوراد  ردی که ورودوکه  د تااین شلوغ  با،ث ش ""

د. دی در صف شکسته شور یسکوت آزار دهند  با صدای  آشناد. نرا نمایند  اوغانستان ا،الم ک (Sprio Agnew)را ا،الم میکرد سپیرو اَگنو 

"اوک کمپان  وورد گ ت: تلویگیون  با ورود کریستینا وورد همسر هنری وورد دوم م  باربارا واوترز شخصیت

"  

که این  شد  بود ورار داد متر  60میگی مارپیچ  شک  به طول  در آن و تگوین شد  بود دیوارهایش با پرد  های سرمه ای  ضیاوتساون 

در صورت  که پروتک  دربار دیکته میکرد که اصال اینیور  مدتک تک پادشاهان و روسای جمهور در شرایط یکسان  ورار دارن تاتصور را ایجاد کند 

 (Ingrid)و ملکه انگرید  ایران شا ن ر م  توانستند بنشینند.  13نیست. س  و شش میگ دیگر از میگ اصل  جدا میشدند که بر سر هر کدام آن 

سالس  را همراه  میکرد. روزنامه  اندام هیله اتور کوچکشهحانو ور  امپر ند وشدساون یک موتگارت وارد زوبا صدای م همسر وردریک دانمارا

"ووس آنجلس تایمگ گگارش کرد: 
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جه ووسترهای  بود که در با ی سر آنان در  ال در گروت بیشتر چشمان متوچادر دوبار  ووت  که طووان شن در بیرون " 

 " "تکان خوردن بودند. یک دیپلمات غرب  گ ت: 

ضیاوت پنج و نیم سا،ت طول کشید و بعد از آن نمایش آتش بازی اجرا شد که تا سا،ات  بعد از نیمه شب ادامه داشت. بعد از اختتام  

مه در دویقه ای ه ای یک  دوچراغها را روشن کند. بر تا   بودکه مسئول نورپردازی وراموش کرد چرا کهدر تاریک  میلق ورو روت د  آنش بازی م

سم مت رویس مرالم که ساز روی شانه های خود به ، مخجاوت آوری نشسته بودند. شهحانو که از هراس ،مل  تروریست  ،صح  شد  بوددر سکوت  

بشنوند  اویان آن رامام  اطر،لم با صدای  رسا که ت ""کرد و گ ت: را داشت نگا  

د و م نشسته بو  ای آراشا  مث  همیشه بیور خیر  کنند ""پاسخ داد: 

 داد.،کس اوعمل  نشان نمی

های مختلف شاهشناه   دور  هک بگر  مجل  مراسم یک مشاهد  از ظهر خاندان پهلوی و میهمانان آنان برای م پسروز بعدبعد از ظهر  

 ول خرابه هاطکه تا  ریحون تبه نمایش میگذاشت راه  خرابه های پارسه )تخت جمشید( شدند. آنان در زیر نور خورشید بر  وح  2500 از را ایران

با خود میکشیدندم  زمان هخامنشیان راکه برجهای تیراندازی   گاومیش 22تماشاگر منظر  گذشت  دویقه 90به مدت  مه داشت نشستند وادا

دند که بون هخامشیان سرباز ایران  از زمان ارتش کورش کحیر گروته تا ارتش پهلوی و  ت  سه کشت  جنگ  زما 1700ه تصد اسب و ارابه و 

"گارش کرد: گرزم  از جلوی شا  رژ  روتند. نیویورا تایمگ همرا  با موزیک 

"ا،الم کرد:  شا رژ  را نادید  بگیرد.  نظام  مت  سخت  میتوانست به روسیه جمهور  داو  رویس "

ان  بازگشته به صدنه جه ت مردم ایرانرخوو بعد از ورنها  شد  بروراردوبار   ایران او میخواست تا تمام  رهحران گردآمد  بدانند که اوتخار "

 اند و آماد  اند تا وظی ه رهحری را به ،هد  بگیرند.

پیچید  آن وصد  مشحک برج شهیاد را اوتتا  کرد که گذرگاههای شا  مهر 22از پارسه و شیراز جشن به تهران منتق  شد و در شنحه  

ک ادیوم اومپید  پهلوی استروز بعد خانوا ساسان  که شا  دستاوردهای آنان را تدسین میکرد گر  زند. امپراتوری را به یپهلو سلسله داشت تا

 انتخار شد  بود. 1353صدهگار ن ری را اوتتا  کرد که از وح  برای میگبان  بازیهای آسیای  

*** 

ان ایران  در هحر دانشجوینداخت. رایران تعحیر میکردند به تکاپو ا اسالم  دن میراثجشنهای شیراز رو انیون را که این جشنها را سع  در از بین بر

"تحعید با دیگر مخاو ان همصدا شد و طعنه آمیگ از شا  بخاطر را ت تر کردن کار آنان با آشکار کردن 

 تشکر کرد. "

کشور در کاخ سعدآباد  20گگارشگر از  136آبان او میگبان مصا حه میحو،ات  با شرکت بیش از  6در ال به آنان توجه  نکرد. اص شا  

بود. گگارشگران مانند کودکان چهارساوه مهد کودا در پیش روی او بر روی زمین نشسته بودند. شا  از مخارج جشنها دواع و اشار  کرد که 
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"بسیاری از 

یدان شهیاد از طریق کمکهای مردم  ممخارج ساخت  .بود گروته پیش  خود رسید م بلکه از آن نیگ رشد و اوتصاد نه تنها به اهداف "

ا تما  پذیرای  در شهر چادری بود که اوحته بودجه آن نیگ تامین شد  بود.  ""تامین شد  بود. 

"استم اما  بود   د از بیش امنیت  شا  تصدیق کرد که مراوحت

" 

او با  ""مهمترین چیگ این بود که مردم ایران به ملیت و تاریخ خود اوتخار میکردند. شا  ا،الم کرد:  

" اوت  م تخرانه و محارزانه به یک روزنامه نگار آومان  یادآوری کرد که 

" ت: گرد. او او برای اووین بار وصد خود را برای کنار  گیری از تاج و تخت ا،الم ک "

در بار   ویلم مستند مایش یکنهنگام  که وزیر دربار ،لم از شهحانو و وویعهد خواست تا در  "

"ورن شرکت کنندم او نیگ به جانشین  وکر میکرد. او پاسخ داد: جشن 

" 

*** 

نظار نگاا   خاوب  بارای زیار د یا  شاا زیحای  م  بخشیدند از نیاوران بسیار واصله داشتندم اما  سوا   شرو  مدیترانهویمو که به  و باغهای پرتقال

 بعناوان واسایه اممشا شایعه ماردم وجادان ،ناوان امام موس  صدرم رو ان  متوود شد  در ایرانم باهدر آن داشتن تدو ت در وحنان داشتم جای  که 

 ود که موس  صدر برایبایان نرسید  جشنهای پارسه )تخت جمشید( هنوز به پ .سر بر آورد  بود شیعیان جومر پست آیند  نامگد و منیقه مهمودرت 

 به تهران آمد.  1350ادای ا ترام و درخواست وی   مهم از مراجو شیعه در آبان 

صادراودین صادرم اوعظما  م زاد  دو خانواد  رو ان  مهم بود. پدر او آیات اهلل بدنیا آمد  بود 1307خرداد  14سید موس  صدر که در  

 مانادگاری تااثیر هوش موس  صادر  و کاریگما م  صر و  د ب  انرژی مواجار کمک کرد  بود. از زمان کودک  مرجع  بود که پدرش در ویام بر ضد

دنیاای ساوکالر این مرد جوان هم در  مبا مووعیت  روشنم روتاری مالیم و زیحای  ن س گیر خدادادی .میکرد میگذاشت مالوات را او که کسان  در

آیند  میدیدندم ا ساس را ت  میکرد. در ساال  بگر  استعداد ،نوان به او و دانش با ی او را دریاوته درسینپهلوی ها و هم در  وضه ،لمیهم که م

 مورد وامی  و مربیان که رو ان  تندرو رو  اهلل خمین  یک  از آنها بود مم روزی که او بیور رسم  به جمو ،لما پیوسته بودم توسط دوستان1332

 دانشاگا  از "" اوتدصای  واارغ بعناوان اوواین را   باگر ود به رد  رو انیونم این مجتهد جوان ماانعبعد از ورتمجید ورار گروت. 

 اساتاد ،حداوقاسام خاوی  شاودم مرجعا  کاه باهاوعظما  تهران با معدو  با  از پیش رو برداشت. بعد از آن به نجف روت تا شاگرد آیات اهلل  سکو ر

خاوی  و دیگار مراجاو مواوقات کردناد تاا اهلل آیات  1338تار برای نشان دادن خودم در سال  ب  و پرواز بلند ورارم . ب شد تحدی  او دین  و معنوی

را کاه در آنگماان بایش از  وحناان پست راهنمای معنوی شیعیان وقیر کشوردر جنور وحنان ا،گام کنند و او  )صور( موس  صدر را به شهر بندری طایر

 بعهد  بگیرد.سیصد هگار ن ر بودند 
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بسگای  بخاطر ورساتادن ماداوم  نقش ورانسه سابق مستعمر  وحنان در اوکار و ولحهای ایرانیان جای خاص  داشت. در چهار ورن گذشته این 

 کارد  باازی ر اماور ایاراند مشهر مساجد و ،لمیه های  وز  کردن پر دوبار  بازگشتن آنان و و میاوعه برای وم شهر به طایر )صور( از جوان مالهای

 غرر طرودار رژیم های برای جایگگین  را خود طلح  جا  خورشیدی وحنان توسط ژنرال جمال ،حد اوناصر مصر که اصال 40و  30. در اواخر دهه بود

ه کشک داشت د و شا  تازی کتمان نم  کردم مورد تهدید ورار گروت. ناصر دشمن وسم خورد  پهلوی بو سوسیاویست  تندرو رژیمهای با خاورمیانه

وجود میاورد. ایرانیها های  را بچاوش و ها وحنان برای هر دو رهحر ورصت زیاد شیعیانجمعیت  .دست داشته است 1342ناصر در نا آرامیهای خرداد 

 ولوحا باه نادپایح وهراس داشتند. موس  صدر جوان بر ضاد دخاوات رو اانیون در سیاسات باود  از وحنان به  وضه های ،لمیه وماز شیوع اوراطگری 

 تروا الوه زیاادی در ،به همین خاطر شیعه را داشت و  مذهببود. به همین خاطر او با  مایت شا  که ،نوان  اوظ  خوی  اوعظم  اهلل سلینت آیت

باه  م داد  بودندخت انجات و تاج به او وواداری ارزیاب  برای سوابق موس  صدر را او رو انیون ارشد نشان میداد و  مایت ارتشحد نصیری که ،وام 

 وحنان روت. 

شایعه  مسالمانان ،لیاه خود را بعنوان یک مداوو پرشور وقرا در کشوری که سابقه طاو ن  در تحعایض طایر مستقر شدمدر او ه کهنگام   

 امانهپیشگ تالش وویناو برنامه های اجتما،  برا  انداخت که تکدی گری را ریشه کن کرد. ساخت  مدرسه تجاری و داشت نشان داد. او یتیم خانه

 کاه وقحا  میکردناد. موسا  صادر خیاار ""طرودارانش او را  .شد آغاز وحنان مسلمان غیرمذاهب  رهحران با همکاری و اوتالف ایجاد برای او

شهید تثحیات   سین امام نتس در اجتما،  ،داوت وهرمان یک ،نوان به وحنان وقرای میان در را او شهرت برای او زود میدانستند اما در ایران بگرگان

"آورد:  ما  یاد یونان  به ارتدوکس جامعه برجسته میکرد. او هم ،صران خود را تدت تاثیر ورار داد  بود. یک  از ا، ای

ن  دیگر یک وحنا "

"در مورد او م  گ ت: 

 

را داشت. آنها  موس  صدر مخاو ان خود " 

و  هام ساع  او  که از طردر  از مدحوبیت او ترس داشتند و به او تهمت میگدند که هر دو طرف را میخواهد داشته باشد و سع  در ،وام وریح  دارد 

 آنان  وذن که وحنان شیعه یم ود های خانواد  از یک  خلی  اوخلیل  ورزند  ت  آنها نیگ او را مقاومت ناپذیر میدیدند.ت کنار بیاید. میکند با  کوم

"گروته باود میگ ات:  ورار صور به صدر موس  تدت تاثیر ورود

" 

تدساین میکارد و در او  را بیاروت تشاکیالت کشایدن چااوش به برای او تمای  تعهد موس  صدر به ،داوت اجتما، م روشن کری وشا   

صادراودین صادر مرجاو اوعظما  س  صدر داشت و آیات اهلل میدید. رویس دربار ،لم ،الوه خاص  به موخوا  تجدد  و وردی همکاری اصال  طلب

مخ یانه بود و برای اینکار نیگ دوی  خوب  داشتند: او به تهران مساورت کرد  بود تاا  1350پدر او نیگ بود. مالوات موس  صدر با این دو مرد در آبان 

 مو )بیمارستان و دانشگا (برای کمک به ساخت یک مجت را  ود دربارهم به پادشا  ایران برای ساوگرد توودش تحریک بگوید و هم در خواست ا،مال ن

موسا  صادر را در مووعیات مخااطر  آمیاگی در مقابا  خاانواد  خمینا  وارار داد.  ماین س رکند.  اوراد وقیر در طایر )صور(برای  یس  ملیون د ر

عه را با هم متدد کرد  بود. صدر باه بخشاش و  سان نیات شاا  نیااز ازدواج پسر خمین م ا مدم با خواهرزاد  موس  صدر رسما این دو خانواد  شی

یکا  از ،واما  بیار م خمین  و ورزندان او مصی   که نگدیکترین مشاور پادر او باود و مخصوصاا ا ماد خمینا  کاه با داشت و طحیعتا از دشمن  
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یت اهلل خمین  ا ترام میگذاشت اما هیچ تاوهم  آس  صدر به مو جن  های چریک  مخاو ان شا  در در  بقاء وحنان بود م  هراسید. خمین  و مسئول

 "جا  طلحانه او نداشت. او یکحار زمگمه کرد:  نیاتدر مورد 

"تدارکات جلسه بر ،هد  رویس ساواا پرویگ ثابت  بود. ثابت  توضیح داد:  

داوظ شا  در ماورد  آن مسرهن  جهان بین  تا  دی مخ یانه بود که   شب مالوات ورار "

 " دربار باه یااد ما  آورد: وزیر ندید  است. کامحیگ آتابای معاون شا اطال،  نداشت و پاوشاری کرد که موس  صدر را با 

X

" 

"رو یاه ای باا  دریاوات. ثاابت  گ ات:  با پرویگ ثابت  که روز بعد بیور جداگانه با موس  صدر مالوت کردم موس  صدر را 

 ور شا   ان معمو  در ثابت  صدحتهای صدر را که شا  از او خواسته بود تا بنشیند گوش داد. میهمان "

 تا  سالینت ینکار را  رکاو دو مستخدم به شا  و موس  صدر چای داد  بودند که معمو  یک ن ر اینکار را انجام میداد و موس  صدر  م  ایستادند.

وبار  ا،الم کرد دازد. امام دمواوقت کرد  است تا مخارج ساخت دانشگا  و بیمارستان را بپر شا برای نشان دادن برابری تعحیر کرد  بود. او گ ت که 

یجه رساید کاه نتت. او به این کمتر خوشحینانه به مردی که از وحنان آمد  بود داشثابت  نگاه   ""که 

  ""امام وردی 
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 پهلوی پیشروت

 

 

 خردمند مردم چرا غم خورد  رد که چون باد بر ما هم  بگذ

 روان کند تیر  دیدار روشن  هم  پژمراند رخ ارغوان

 

 

 

 تاس درمان واب  که گ تند من به آنها
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 و 30 دهاه اواخار در آمریکاای  و اروپاای  شاهرهای در که شهری معماری مانند طرا   جعحه و ایران  سنت  طرا   از ،جیح  ترکیب نیاوران کاخ

"  ساختمان . میهمانان  که به ساختمان کاخ از درواز  اصل  نگدیک م  شدند محهوتبود خورشیدی رواج داشت 40 دهه اوای 

میشدند. اووین تاثیری که این ساختمان بر کسا  میگذاشات مانناد ایان باود کاه وارد مدادود   "

 ی ایان کااخایوان ها تا سقف ادامه داشتند و ی  داشت کهسمتهای دیگر این ساختمان پنجر  ها اماکه ساکنان ارتش  دارد.  ستشدیدا نظام  شد  ا

به این کاخ م  بخشیدند. و هنگام  که وارد ساون بگر  این کاخ که وسمت پذیرش باود ما  شادید هناوز  صای خا جلو  داشتند ستونهای بلند که

م ایان گرواتر ما  را در با داخلا  هاای ساز  از بسیاری و ادامه داشت سقف تا که ساوناین ارت اع  یبلند وجودن وذ شهحانو ور  ا ساس میشد. با 

ورار داشتند که به میهمانان  که منتظر پذیرش بودند امکاان آن را اصل  و با سلیقه بود. ساون های کوچک  در زوایای این ساون  مد  گرمم صمیم 

 مپاذیرش بر وسمت مشرف ووت خود را بگذرانند. میداد تا با دیدن هنرهای ایران م نقاش م پرد  های نقش دارم ورش های ایران  و کوز  های س اوین

 .شدمی منجر پهلوی خانواد اوامت  مد در پس آن پلکان  وجود داشت که به که وجود داشت   شاو گاوری

مد  اوامت نیاوران چندان وسیو نحود و تا  دی به باوکن طحقه اول نگدیک بود کاه میشاد وعاویات هاای طحقاه پاایین را دیاد و صادای     

اق ت وایال از اتاطحقه پایین شنید  شود. در طول پذیرش های رسم م دو کودا شییانم شاهگاد  ،لیرضا و شااهدخ کودکان پهلوی م  توانست در

صاحان  ز کاار آناان ،او پادر و ماادر آناان هام  های خود بیرون آمد  و بادام زمین  و خرد  نان بر سار میهماناان در سااون طحقاه همکاف ما  ریختناد

ه کناری وشار یک کلید ب وسای  را ت  بودم اما چشمگیرترین ویژگ  این ساون سقف بلند آن بود که با آخرین امتم به نمیشدند. این ساختمان مجهگ

رای او و خانواد  رد تا اینکه بد. شا  ترجیح داد تا تغییرات کوچک  در کاخ نیاوران بوجود آوکربرای نور خورشید و هوای تاز  باز میرا میروت و را  

 باه کاه باود خصوصا   ینمایسا باا یاک وسامت جاانح  جدیاددیدی در جنور غرب  پایتخت بنا کنند. این تغییارات شاام  اش کاخ گران ویمت ج

 هکادو وسامته  تابخاناهک طرا   ایان بر . شهحانو از تدصیالت خود بعنوان آرشیتکت برای این تغییرات است اد  کرد وشدمی متص  شهحانو کتابخانه

"او گ ت:  .نظارت کرد دور نگا  میداشت شلوغ  او را از ودش بود وسرگرم  خ و نوشتن برای خواندنم

مله این اد  بود از جدمجسمهم نقاش  و اشیاء جمو آوری شد  در س رهای  که انجام  "

اخته باود در  اال ساچااپ  از شاهحانو نقاشا  را تدسین میکرد و اثری که این ورد بصورت  (Andy Warhol)  آثار بودند. او هنر پاپ اَندی وارهُ

 یکردند. مگر تنیس بازی با یکدیدر آنجا   چمن  که بعد از آن زمینهای تنیس بود مشرف بود که اغلب شا  و شهحانو طکتابخانه بر  یا نمایش بود.

بدین معنا بود که امنیت خانواد  سلینت  تحدی  به نگرانا  بیشاتری بارای سارهن  جهاانحین  و جگویاات   ایران در تروریست  تهدید ظهور 

ورشیدی به کوهپایه های اوحرز امنیت  او شد. تپه های مدله شمیران که نیاوران نیگ شام  آن میشد هنگام  که خانواد  پهلوی در اواخر دهه چه  خ

 ،ماارت و مساکون  هاای اما در اوای  دهه پنجا  رونق ساخت و ساز در اوج خود بود و مجتموداشتند.  دگ خارج از مددویر مکان دادند  اوت تغی

و مدوطاه  هاا و ساقف خاناه هاای خاود بایساتند  ال ساخته شدن در تپه های شمال شهر بودند. همسایگان م  توانستند بر روی باکن رد بگر  های

" ت: حین  گخ  کاخ را نگا  کنند. سرهن  جهاندا

اسات اد   بودناد کارآماد بسایار سیار بعنوان دواتر که  هلیکوپترهای س ید و آب  رنگ ازشاهشنا  و شهحانو مرتحا  "

و یاا  شاا ک گرو  تروریست  با اجار  یک  از این آپارتمانها به پشت بام آن روته و با یاک موشاک هلیکاوپتر ترس جهانحین  از این بود که ی .میکردند

"شهحانو را که در  ال برخاست و یا نشستن بود هدف ورار دهند. کاروان موتوری در شهری که تراویکش معروف بود چاوش دیگری بود. 

"  

و به همین خاطر خانواد  سلینت  تارجیح میاداد  شک  اضاوه کندمت  نم  خواستند که کاخ نیاوران به این بود و مقاما زیادتراویک خیابانهای تهران 
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ووت  که م  دیدند شا  با هلیکاوپتر  و تهران  های دچار را  بندان تماشای  نتیجه معکوس داد شک  اما این ویف شا  به .دکنتا از هلیکوپتر است اد  

متر به متر جلو میرودم به شدت شکایت کردند که شاا  از  نآنا هاید در صورت  که آنان در تراویک گیر کرد  و ماشین،ازم انجام کارهای خود میشو

 خیابان دور شد  است.  در شهر و روزمر  زندگ  مشقتهای

کردناد کاه غاذاها گان غذا اطمیناان  اصا  میدامنیت داخ  کاخ بصورت ماهرانه ای طرا   شد  بود. وح  از صرف هر غذا آزمایش کنن 

ر پشت هار دداو ان مسلح مسموم نم  باشند. برای شهحانو ور   ت  یک ودم زن  ساد  هم در مدیط کاخ نیاوران و یا سعد آباد بدین معنا بود که م

"درخت و بوته ای بودند و کوچکترین  رکات او را زیر نظر داشتند. اتاق خوار او نیگ تدت   اظت بود. جهانحین  گ ت: 

  اسوساجشاک داشات کاه ساازمانهای  شاا  "

"اند.  گذاشته کارم  کنند و در مد  زندگ  او و دوتر کارش میکروون شنود کشورهای خارج  تماسهای تل ن  او را 

حین  بارای جهاان یا  دهاه چها  باه ایاران سا ر کارد و ازرویس جمهور ورانسه ژنرال دوگاول در اوا ".

در ماورد  هنسات امنیت  وراحین  و یک  از همکارانش یک ما  در کاخ اویگ  سر کرد  و با مقامارانسه د،وت کرد  بود. سرهن  جهانبه و آموزش بیشتر

دناد. مارین دیاد  بوت،ملیاات جاسوسا   نقاط ضعف و ووت امنیت کاخها تحادل نظر کرد  بودند. هنگام  که به ایران بازگشتند کامال در مورد ضاد

ی کاخ کاه شاام  ید از اتاوهابا گوش  تعویض کرد  بودند. بازدنیت  ایران از سازمان امنیت  آمریکا نیگ آموزش دید  و بیسیم های خود را مقامات ام

 انجام شد.تابستان  خانواد  سلینت  اتاق های سرویس بهداشت  هم میشد وح  از بازگشت از تعییالت 

ک  از پنج کاخ  بود که صروا برای است اد  آنها اختصااص داد  شاد  باود. خاانواد  پهلاوی نیاوران مد  اصل  اوامت خانواد  پهلوی و ی 

"ماورد گ ات: ون وزیار درباار در اینبودند. کامحیگ آتابای معاا به دیگر نقاط کشور را در  ال روت و آمد  سال هر از توجه  واب  بخش

ی داشت و ارسوم وحیله  ایران "

  شاام   ما  و نقا وروت و آمد پهلوی ها از ما  ها پیش برنامه ریاگی میدانست. بخوب  را  در ملو ،ام ،لم اهمیت تماسهای شخص  و دید  شدن

 از آشاپگان و مباود همیشاه نگاران مشاکالت مدلا ،لام کاه و مقاماات امنیتا  میشاد.  ا، ای خانواد  پهلوی و تعدادی از درباریاانم خادمتکاران

"باشاد. شاد  در مد  است اد  کنند تا کمک  باه اوتصااد آنهاا موجود خدمتکاران میخواست تا از مواد تاز  

" 

ی رسما از اوای  آبان تا اوای  خرداد که نمایانگر شروع تابستان بود در نیاوران بسر م  بردند. در طول ایان مادت وقاط بارای خانواد  پهلو 

آنها به زوریخ در سوویس سا ر کارد  و از میشدند. در اوای  دی ما   رودمنیقه ای برای بازرس  از نیاوران  تعییالتم س رهای رسم  و یا س رهای

وپتر برای تعییالت  دو یا سه ه تگ  به کلحه ییالو  خود در س نت موریس روتند. نگهحانان مسلح اطراف کلحه را مداوظت ما  کردناد. آنجا با هلیک

باا کماال یک بار شهحانو با یک ارتشحد ساواا شرط بست که وادر است از کلحه و مدیط آن بدون اینکه مداوظان میلو شوند خاارج شاود. ارتشاحد 

ذیروت. بعد هنگام  که بقیه در  ال استرا ت بودندم شهحانو از اتاق خود بیرو  آمدم چکمه هاای ارتشاحد را بادون اینکاه متوجاه شاود می  شرط را پ

هت  دهکد  مجااور روات و از آنجاا باه کلحاه باا تل ان به و بر روی تود  برو  پریدم از تپه سریو پایین روت و   برداشت و به پا کردم پنجر  را باز کرد

"آنیرف گوش  تل ن متعجب شد:  یتل ن را جوار داد و از شنیدن صدای دو رگه آشنا  اس گروت. همسر همان ارتشحدتم

"در  ااو  کاه بودناد باه نوشایدن چاای و واذت باردن از منظار  کلحاه ییالوا  در هت  ایان دو زن  "
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 در زنادگ  هیجاان برای یک ودظاه کوتاا  شاهحانو از "

 برد. وذت سلینت  مدیط از خارج

برگاگار  کنند. ناوروز وارار باود در جگیار  کایش سردر نیاوران  را سال نوزمان ماند  به خانواد  پهلوی در اواخر دی به تهران بازگشتند تا  

 بازرس  برای اصل  ینسرزم از شا  از کیش بعنوان پایگاه  برای پروازایران ورار داشت.  کیلومتری سوا   خلیج پارس 25م جگیر  ای که در شود

ر آنجاا حهشات دن ه تاه اردیخانواد  پهلوی در اوای  وروردین به نیااوران بازگشاتند و تاا اووای .ای است اد  میکرد نظام  منیقه و ن ت  تاسیسات به

هردارانم شارمانادارن منیقاهم وبرد و در طول ایان مادت باغ ارم به سر شروع کرد. او بمدت دو ه ته در کاخ را س ر سا نه خود به شیراز  شا مانند تا 

یداد تا شخصاا باا به او اجاز  م این مالواتهای رسم  پذیروت.ه و با ن ود منیقه را به   ور برجسترهحران وحای م کارخانه داران و دیگر زنان و مردان 

 این اوراد صدحت کرد  و از مشکالت آنان و مردم منیقه بصورت دسته اول آشنا شود.

م شا  شش ه ته بعد را در تهران گذراند و به امور دووت  رسیدگ  کرد. و بعد دوبار  برای س ری د  روز  به مشهدم اینحار همرا  با شاهحانو 

رای با آنطر اهمیات غرب  در همسایگ  اوغانستان ورار داردم ،ازم شدند. مشهد  ساسترین سا ر بازدیاد ساا نه باه خااشهری که در مرزهای شمال 

پهلاوی داشات. شاا  و  خاانواد  ،واطاف در ای ویاژ  رضاا جایگاا  ماما بود. رضام یک  از مدترم ترین مکانهای دنیای اسالمم امام میهر داشتن  رم

 یکارد.اسات اد  م ذهب شایعه اوظ ما بعنوان خود ا،تحار دوبار  ایجاد برای امهایشان بود و شا  از این س ر برای ورصت برادرانش همگ  نام رضا در ن

د واذت بارد. ت خود در مشهشا  ا،الن وواداری تمام  رو انیون شماوغرب  را دریاوت کرد. ،لیرغم نظر پایین شهحانو نسحت به رو انیتم او از اوام

"او گ ت: 

ناور پایتخات؛ کیلاومتری ج 120،حاوس و خااک  در  یشهرهمسر او مشهد را به وم ترجیح میدادم  "

ه او در نظار داشات پاروژ  ای کایت کناد. قوت وم هگینه را با مشهد خواست م  کردن ورار داشتند. او تدریک  اوت درهمیشه   وز  های ،لمیه وم

زبانهاای  و نمادر مسئوویت تدریس ،لاوم خوا م مانند مشاور همسرش سید  سین نصر که ،لمای ترو تاسیس یک دانشگا  اسالم  بود که توسط 

 بعهد  میگروتم ادار  میشد. جهان بگر  ادیان کنار در مختلف دنیا را

از نیااوران  نق  مکان بگر  بعدی در اوای  خرداد ووت  که تمام  اوراد کاخ از گرمای هوا به سعد آباد روتند انجام شد. سعد آباد د  دویقه 

آباد از نیاوران خناک  ند که سعدبردند. هر چ بسرو آنها تا اوای  مهر در آنجا   بلندتری در کوهپایه های اوحرز ورار داشت اتواصله داشت و در ارت ا،

"تر و دارای جنگ  انحو  بودم اما سعد آباد مد  اوامت مورد ،الوه شهحانو نحود. به نظر او سعد آباد 

"که سعد آباد دیدی بسیار زیحا نسحت به نیاوران به کو  های اوحرز داشت و  با اینکه "

" 

"ریای خگر بسر بارد  میشاد. شاهحانو میگ ات: گرمترین ه ته های تابستان از اواخر تیر تا اوای  شهریور در شهر نوشهر در سوا   د 

خانواد  پهلوی در کلحه ای چوب  که بر روی ستونهای چوب  در آر ورار داشت زندگ  م  کردناد. شاا   "

ر نوشاهر بسار باردم او انتظاار داشات تاا وارد نهاا دآ،اشق سادگ  این کلحه بود. هنگام  که دوست شهحانو وریدون جوادی د،وت شد تا مادت  را باا 

"او گ ت: ویالی  مجل  شود. 

  گ ات: شاهحانو باا خناد "

در  "
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در نظر نگاروتن آدار و رساوم و  و شهحانو سرگرم پذیرای  از میهمانان خود و صرف ناهار در ایوان بودندم شهحانو که به شادی و شا ظهر گرم تابستان 

"بازیگوش  خود معروف بود جن  غذای  را  انداخت. او ا،تراف کرد:  طحع  و شوخ  س

عاد از ظهار شاروع شاد خاتماه بقیه نیگ وارد این جن  شد  و بگودی نانها در هوا پرتار میشدند. اما هیاهو هنگام  که اخحار مهم سا،ت دو ب "

جاسوسا  اوکترونیکا  بودناد در نگدیکا  ونگار  بنظر میرسید دارای واوازم پیچیاد ووت  که در  ال استرا ت بودند کشت  های شوروی که یاوت. 

سر به سر آنان   بع   اووات ایرانیان با دست تکان دادن ""شهحانو گ ت:  انداخته بودند. 

"ر دریای مازندران آوود  بودم اما آنان با ایندال به شنا کردن  اسک  روی آر م  پرداختند. آمیگذاشتند. او اضاوه کرد که 

کاه باه واایق  موتاوری پرواز با چتر واطمهم به شهحانو اسک  روی آرم پرش با اسک  روی آر و با خر   وا   رتتیمسار خاتم م همسر  "

            بسته میشد آموخته بود.

 ا شا بارادر و خاواهرانورزنادان بگرگتار آنهاا و و شهحانوم  شا . بعد از نهار صحح برای شنا وارد سا   میشد 10سا،ت  دویقا شا  همیشه 

ه پریادن بود همه شروع روی آر بدون  رکت ایستاد  بسوار هلیکوپتری شد  و از سا   دور گشته و به وسط دریا روتند. در  او  که هلیکوپتر بر 

اع هلیکاوپتر را ی نرسادم ارت اخلحان هلیکوپتر برای اینکه به شا  در هنگام پریدن در آر صدمه ا مدر آر از ارت اع کردند. اما ووت  که نوبت شا  شد

ر مووعیات د  پادشاا  را ز سپهحد خاتم  گروته بودناد تاا هیچگاادویق  اتا نگدیک  سیح آر پایین آورد. بدون اطالع شا  خلحانان هلیکوپتر دستور 

ن او ما  د. اگار کودکااخیرناک  ورار ندهند. این ات اق همیشه م  اوتاد و با،ث ،صحانیت او م  گردید. او ،اشق ارت اعم سر،ت و هیجان پرش باو

 بپرندم او نیگ وادر به انجام اینکار بود. توانستند از چنین ارت ا،  

 ""خلحان گ ت:  او به 

 "" 

 ""  

 "" 

 "" 

این صدنه را با ،الوه تماشا میکردند که شا  با گ تن چند کلمه دیگر به خلحان به دریا پریاد. هلیکاوپتر تاا یه گرو م شنا کنان در دریام بق 

یق اد واخاطر سر،ت زیب. اگر کودک  با ی سر آنها ماند. بعد همگ  سوار وایق ها شدند و بیرف سا   به  رکت در آمدند تندرورسیدن چند وایق 

گدیاک باود باه یاک نت ریح آنان  هابعد از ظهر   ازیکدر دوبار  سوار وایق میکردند. هر چند که را به دریا م  اوتادم یک  از وایق ها باز گشته و او  اه

 شهناز و اردشیر زاهدی در دریا گم شد.  وا   رتمهنازم دختر  وا   رتواجعه تحدی  شود ووت  که 

او در نوشاهر باا پادر باگر  و ماادربگر م از مدرسه شحانه روزی در سوویس به ایران بااز میگشات. اوواات مهناز  وا   رتهر تابستان  

،موهایش م  گذشت. روزی بدون اینکه کس  متوجه شود درست وح  از پرواز به سمت دریا سوار بر هلیکاوپتر  ر،موهام ،مه ها و پسر ،موهام دخت

چون کس  از بودن او با خحر نحود بدون اینکه سوار وایق  شودم وایق ها بسمت سا   به  رکت درآمدناد. شد. او آخرین کس  بود که به دریا پرید و 

یاوت. چون مووق نشد سا ل  را در دور دست بحیند به ناچار برای صروه جاوی  در انارژی در آر بار روی پشات خاود تنها ناگهان او خود را در دریا 

در سا   بگرگسا ن و کودکان در  ال خشک کردن خود برای صارف شاام بودناد کاه یکا  متوجاه ناپدیاد . ورار گروت. دوایق به آرام  میگذشتند
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مهناز شد. بعد از اینکه یک  از کودکان بخاطر آورد که او را در آر دید  استم بگرگسا ن متوجه شدند که تنها ناو  شاا  در دریاا  وا   رتشدن 

آورد  و هلیکوپتر ،ازم منیقه شد. گرو  نجاات چااوش دوهار  آوری بر،هاد  داشات. جریاان آر در  اال  جا ماند  است. آنها زن  خیر را بصدا در

با  مهنااز  وا   ارتدریاا در آر وارار داد  بودناد. در ایان خاالل  دام منیقه ازتغییر بود و خلحانان وقط م  توانستند  دس بگنند که گرو  را در ک

مهنااز  وا   ارتیای  در  ال گاز گروتن ا، ای بدن او بودند. مادت کما  ماناد  باه تااریک  غارور در آر ها ورار داشت و جانوران در  رکت

 بوسیله هلیکوپتری دید  و نجات داد  شد.

رد  و برای پاییگ در اوای  آبان به نیااوران نقا  مکاان کنناد. بسر ببازگشتند تا بقیه تابستان را در آنجا از نوشهرخانواد  پهلوی به سعدآباد  

شاور کر گوشاه کناار دکاه رااین آخرین نق  مکان سال بود. هر چند که وزارت دربار مسئول نگهداری این پنج کاخ و هگار و دویست کارمند دربار 

کات نقا  انست کاه تاداربه خوب  میدم اما بسیاری از مشکالت بر روی میگ شهحانو ور  ورار میگروت. او به ،هد  داشت در  ال انجام وظی ه بودند

"مکان تا این  د بین مدلهای مختلف طاوت همه را سر آورد  است. شهحانو ما  گ ات: 

" 

*** 

ازی در   و در  ال بانیاوران کاخ  هم برای زندگ  و هم برای کار بود. مد  زندگ  و مدیط بیرون سرشار از منظر  و صدای کودکان در  ال خند

نواد  خاا 1349دین وارور 7بعاد در تااریخ  و توود خواهر کوچکترش ویال چهاار ساال 1345اردیحهشت  8یرضا در . با توود شاهگاد  ،لبودساونها 

ن شاد    سالینت ت امیو شهحانو همیشه م  خواستند که چهار ورزند داشته باشند و با وجود دو وارث برای تاج و تخت آیناد شا پهلوی کام  شد. 

 بود.

"بود. او بخاطر میآورد: ورار گروته دف شایعات ب  اساس و  دس و گمان های پایان ناپذیر  ت  وح  از توودم وویعهد رضا ه 

ود کاه بارطروادار ایان پیاک شاایعه  "

ن در شایراز از باین روات. با اوتتا  مسابقات ووتحال جواناا 1352است. شایعه  ل بودن وویعهد در سال  انگشتان وویعهد پر  دار و شحیه پای اردا

 ودپا و گوا  از تاارجابان  در ماورد خاانواد  سالینت  ییون مل  پخش شود. شایعات خکردند که سخنران  وویعهد در تلویگمسئووین اطمینان  اص  

ایعات شایک  از  ""ن بخاطر میآورد: وان همسر تیمسار پاکرواواطمه پاکربود.  ایرانیان روزانه زندگ 

ویان را در جانششا میکند و داز نیاوران به ستاد ساواا میرود و شکنجه زندانیان سیاس  را تماماندگار این بود که شا  هر روز از طریق تونل  سری 

 و آ ت نه در آن ماشایرد نظر در واوو چند صد متر بیشتر طول نداشت و زیرزمین نیااوران را باه سااختمان  دیگار کاو س شیر م  اندازند. تون  مو

"ژنراتور برق نگهداری میشد متص  میکرد. شاهگاد  رضا با خناد  گ ات: 

ن خاود روژ  دبیرساتاپااما با خر  این تون  مورد است اد  ورار گروت هنگام  کاه وویعهاد بارای  "

": گ اترا بازساازی کارد. او  (Lee Majors)ویلم مرد شش میلیون د ری با هنرپیشگ  و  م یج رز 

 ممیشاود نیااوران کااخ ی بود که باا زیرکا  واردجواهر دزدآن  سناریوی ش ویلم  ساخت کهدوستان و انشبرادر و خواهر با است اد  از او "

 میکند. ورار  تون  طریق از سپس و را م  رباید مادرش های تاج نیم از یک 
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"یادی از وویعهد جوان میروت. انتظارات ز 

ار کما  مقاد "

"زندگ  طحیع . تجربه هم 

ر ماشاین دعهاد جاوان را آنها برنامه هایشان را وغو کردنادم ووی "

مااران ن و بیبارای کارکناا ورار داد  و با سر،ت به نگدیکترین بیمارستان روتند. نیازی به توضیح نیست که ظهور ناگهان  آنها شاح  باه یااد مانادن 

خواست پسار میکرد. شا  درن مخاو ت  نآروتار واطعانه ای از خود نشان میداد و پدرش با  وویعهد مدر دوران جوان  خودبیمارستان به همرا  داشت. 

ا  نیروی هاوای  ودگور تان را و شهحانو پسرشا شا پروازش وحول کرد. با وجود نگران  مادرشم  مسیگد  ساوه اش را برای پروازی به تنهای  و بدون معل

ا سااس ه باود. را گاز گروتا همراه  کردند و با غرور تماشای پرواز او با هواپیمای س سنا شدند. شهحانو هم از شدت اوتخار و هم نگران  وحهای خود

یتا  از  صار امن گاه غرور از صورت پدرش کامال مشخص بود. وویعهد رضا روتار دوستانه ای با مداو انش داشتم اما این با،ث نمیشد که گه 

ار بیک  ی گذاشت.خود خارج شود. یک روز با ماشین مین  ماینر خود در شهر با سر،ت  رکت کرد و ماشین مداوظین خود را در پشت تراویک جا

انداختناد.  را باه خیاراخ کادیگر او و خواهرش ور ناز با است اد  از کاغد و چسب نواری بسیاری از دوربینهای مدار بسته کاخ را پوشاند  و امنیت 

وزیک در وروشگا  های م هنگام  او درو با ویاوه سحگ  خوب  که داشت  شانگد  ساوگ م دربرای اینکار خیرناا آنان از طرف پدرشان سرزنش شدند. 

ادی از ددختاران و تعا انمبه خود جلب میکرد. در مدرسه آمریکاییهاای تهارغش و دل ضع ه دختران دبیرستان  را خیابان پهلوی مشغول به خرید بود 

 پسران آمریکای  و سه های کتار خود را با ،کسهای وویعهد که وحاس ووتحال بر تن داشت تگوین کرد  بودند.

"هنگام ورار از سعدآباد و نیاوران هم پیمان او بود. ماادر او میگ ات:  و برادر خودشاهدخت ور ناز مدرم اسرار  

پادر  حاهت زیاادی باهشااز نظر اخالو   بود و شخصا خجاوت  و  ساسشاهدخت ور ناز  "

زیااد   ال نگ  درخا  یوانات صرف زیادی  و مدحت نشان میدادخود داشت. از دوران کودک  او ،الوه شدیدی به زندگ  و روا  خدمتکاران کاخ 

گر  شاد و بحدی  به شیری ترای مدت  کودکان سرگرم بچه شیری که ژنرال دوگ  به وویعهد هدیه داد  بود شد  بودند تا اینکه میکرد. ب خانواد  شدن

باه اتااق ناو   انو( از رواتنو خانم دیحا )ماادر شاهح به ناچار به باغ و ش تهران ورستاد  شد. موش خانگ  ور ناز معمو  بر سر س ر  غذا   ور داشت

"یگ ت: مبرخورد با این موش خودداری میکرد. شاهدخت ور ناز رو یه اجتما،  مادر خود را به ارث برد  بود. شهحانو خود از ترس 

گدیکا  ک را در نچاوکدر منیقه نیااوران اواراد مدلا  اغلاب ایان دختار  "

د. اما بیشتر ا او صدحت کندیدند که به آنها خیر  شد  است به این امید واه  که کودک  دیگر از او بخواهد که همحازیش شود و یا بدرواز  کاخ می

هما  مایش و اوراد در مورد آخرین س ره از هر چیگ شاهدخت ور ناز ،اشق گذراندن ووت با پدرش بود. او با چشمان  گشاد  به صدحت های پدرش

 وز مالوات کرد  بود گوش میداد.که در طول ر

ووی باود. هنگاام  سومین ورزند این زوج ،لیرضا شخصیت و رو یه ای داشت که یادآور پدربگرگش رضا شا  بود. او هم وریحند  و هم  

ش و میهمانان آناان خارد  ناان و از باوکن بر روی سر پدر و مادر که پنج ساوه بود با پیرجامه ای بر تن از اتاق خوار خود بیرون آمدم از راهرو گذشت

یاد  ریخت. مادر او به خاطر م  آورد که در همان سن و سال بود که در بشکه ویری که برای پوشاندن سیح ایوانها ماورد اسات اد  وارار میگروات پر

"بود. شهحانو با خند  گ ت: 

از  ای وذت برد دان به،لیرضا از اووین روز مهد کودا خود  "

خواسات تاا ،جلاه کناد و آمااد   از مادر خاودکه به رانند  خود گ ت که بدون او به کاخ بازگردد. یک روز صحح ب  تار برای بازی در مدوطه کاخ 
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"شود. او به مادر خود به زبان ورانسوی نصیدت کرد: 

اد  میکارد و باا شهحانو بخاطر میاورد با اینکه شاهگاد  ،لیرضا آرام صدحت میکردم اما هنگام  کاه ساخن میگ ات از جماالت کاما  اسات  "

هنگاام  کاه را وحاول دارد.  "،شاق ورزی بادون ازدواج". شح  هنگام شام او به خانواد  خود گ ت که او کردصرا ت  که اغلب بدث ها متووف می

پادر خاود کودکان برای رسیدن به پدر خود که مشغول ورزش وح  از شام بود با هم در راهرو مسابقه م  گذاشاتندم ایان ،لیرضاا باود کاه بار پشات 

 میپرید و دستور میداد که به کدام سمت بروند و یا جن  با باوش را شروع میکرد.

"خانواد  و صمیم  ترین دوست ،لیرضا بود. هنگام خوار شا  از او میخواست : ""شاهدخت ویال به اصیال   

": ود کاهبمعتقد شهحانو ""میگ ت:  باران همیشه در اوکار او بود و ویال معمو  "

"ان حاط دهند  خوب  نحود و ولح  بسایار رواوف داشات.  شا اما  "

" 

هر دو پدر و مادر اغلب دور از خانه و در  ال انجام کارهای رسم  بودند و وقدان وجود آنان کامال مدسوس بود. شااهگاد  رضاا گ ات:  

ود باکااری کارد   شهحانوا،تراف کرد سع  بسیاری در بوجود آوردن نو،  تعادل در زندگ  شخص  و ""

"اما مووق نشد  بود. شهحانو بعد از انقالر اورار کرد: 

" 

*** 

شاایعه از طریاق  ورشایدی شاایعه جدیادی در ایاران رشاد کارد و آن ایان باود کاه شاحهانو در وان شایر  ماام میکناد. او از ایانخ 40در اواخر دهه 

ناد کاه . آنهاا میگ تکه در کالس مدرسه تو تن از دانش آموزان در مورد شما صدحت میکردناد"خدمتکارش با خحر شد. دختر جوان به شهحانو گ ت: 

و متوجاه شاد ر گروات. اماا ارا بعنوان  رو  پوچ در نظاین داستان به  د م دک بود که شحهانو آن  "وان شیر  مام میکند.شهحانو دو بار در روز در 

ر وان شایر دد کلئوپااترا آیا درست است که شاما ماننا"که روزنامه نگاران بگودی در مصا حه های خود در مورد آن سوال میکنند. آنها م  پرسیدند: 

ز من هیچووت ا"ود دانست. خحانوی براوروخته این شایعه را نیگ شایعه ب  اساس کوچه و بازاری خواند اما آن را نیگ نتیجه نقش شه " مام م  کنید؟

هاد. ام نشاان مید است اد  کارد در  ین کار ،کس گروته نشد  است. تنها ،کسهای  که از من منتشر شد  است مرا در  او  که جواهرات سلینت  

ا نیاگ ند بدانند که ماراد ظاهر دیگران را و اوت میکنند. هیچ کس از خود نم  پرسد که اوم شخصیتش چگونه است؟ آنها نمیخواهاو %99متاس انه 

 "انسان هستیم و مانند بقیه مشکالت و ا ساسات داریم.

باور کنند که شا  اوراد جوان را  دیگر شایعات به این سادگ  واب  رد کردن و کنار گذاشتن نحودند. در جامعه ای که بسیاری م  خواستند 

را بازی میکنادم بادیه  باود  )Macbeth( 36مّک بس بانوخوراا شیرها میکند و همسرش در وان شیر  مام میکند و خواهرش در پشت صدنه نقش 

                                                           
است که پس از ترغیب و  اسکاتلندی زاد م نجیب مکحث باشد. او در این نمایش همسر شخصیت اصل  نمایشمم  شکسپیر اثر مکحث ک  از شخصیتهای نمایشی بانو مکحث  36 

 .دکنخودکش  م   اودام به او پرد  آخر در ماجرا دچار ،ذار وجدان شد.تجریک همسرش به وت   اکم م ملکه اسکاتلند شد م اما بعد از این 
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ول و نتیجه نسالهای مختل ا  سال ت اوت سن  داشتند و مدص 20و شهحانو  شا  .که شایعات از داستانهای ساخته شد  از خانواد  پهلوی تغذیه شود

در مدیی  بگر  شد  بود کاه ا تارام و  شا نس  شا  متمای  به مداوظه کاری و اوتدار و نس  شهحانو بیشتر متمای  به آزادی و آرامانگرای .  بودند.

پدر خود را سن پایین  از دسات  تواضو  رف اول را میگد و ،ادت به چاوش کشید  شدن و به زیر سوال بردن نداشتم  داو  توسط یک زن. شهحانو

ر داد  بود و در طول زندگ  خود تشویق شد  بود تا بر روی پاهای خود بایستد و ب  صاحری نسا  جاوان بارای آزادیهاای بیشاتر را درا میکارد. تحاا

اوراد ودرتمند دربار را به چاوش همیشه همسرش و خانوادگ  او با،ث شد  بود تا او هیچووت خود را در کنار خاندان پهلوی نامیمئن  س نکند. او 

شهحانو با ،صاحانیت س  نازپرورد  شا  بر سر میگ شام آمد و مشغول خوردن غذا از بشقار های غذا شد.  (Bruno)میکشید. شح  او دید که برونو 

یااد گروتاه اسات. مان ایان هماه  من  اضر نیستم از کارهای آنان پیروی کنم.  ت  این س  هم را  چاپلوس  را چاپلوسها همه جا هستند!"گ ت: 

 " جویات را نخواهم پذیروت.

منتظر بازگشت به کاخ بودندم شاهحانو متوجاه شاد هنگام  که این زوج در یک  از اتاوهای انتظار  1351مجلس در مهر  شپس از گشای 

ا با شاا  در میاان راو این موضوع  "  نشد.کاست  هم اشارکم و  یکبه  نداشت و  ت   دستاورد  یشان ستایش به جگ چیگی "که سخنران  همسرش 

و گ ت: تیارانشان به شهحاناو در مقاب  دستایید کرد که شاید همسرش در اینمورد  ق داشته باشد. نیگ و او را اوشا ناامن  شا  جاوب گذاشت. پاسخ

البا  هام صدحتهای انق میکن  در  او  که همگمان الب  میشوی. خیل  دوست دارم بحینم که تو چیور این کشور را ادار ی  به وردی انقدداری تح"

ت آ ت جاواهر و زیار ومیکن  و از  کومت خود نیگ بد میگوی . به من بگوم  ا  که به انقالبیون ملدق شاد  ایم چگوناه ما  تاوان  هناوز از طاال 

 "است اد  کن ؟

داشت که صدایش شنید  شاود. او ا،تقااد پیادا کارد  شهحانو نیازی به ،قب نشین  و یا ،ذرخواه  نداشت. او سخت کار میکرد و  ق  

یام و او  اخاتالف دارا،لید رت و من در مس" ،لم گ ت:محهوت شد  او یکحار به وزیر دربار  بود که در کاخ نیاز بیشتری به را گوی  م  باشد.

 ود کاهبی مرد رد کردن بهوا شوا برای ا تما  ود کهی بنادر شهحانو ب  ا تیاط  ان جار "مخاو ت میکنم. در آن مساو  به همین خاطر من با ایشان

واابت  ساحک ر اضار نحاود تاا  او آنچه را که میتوانست انجام میداد تا او را متعادل نگاا  دارد. او م  شناخت. شوهرشودرتمند  رویس ،نوان به را او

ک  از ی (bridge)ریدج ببازی بود و ورزش و . شا  ،اشق میکرددر پیست اسک  با او روابت  و خود را زیر پا بگذاردم در تنیس همسر خود را میحرد

اشت و در این باازی هاوش دبود که شا  بیشتر از بازی های دیگر به آن ،الوه  (Botticelli)  بازی با کلمات به نام بوتچل  بازیهای مدحور او بود.

ی مثاال بارا"هحانو گ ات: سوال کند. ش شد در نظر گروته در مورد شخصیت بنابر ووانین بازی بوتچل  هر بازیکن اجاز  داشت تا او نمایانگر میشد. 

ی در آمریکاای آیا این شخص از کشاور» شروع میشود و بازیکنان دیگر سواو  میکنند. ر»شما شخص مشهوری را انتخار میکنید که با کلمه 

آیاا »رسد: واو  دیگر م  پتواند نام آن ورد مشهور را  دس بگندم ساگر طرف مقاب  ن من بوویویای  نیستم.»و شما باید پاسخ دهیدم  جنوب  است؟

ری تعجاب کارد  آومان همسر خود را شوکه کارد. او بقاد تانک بخش رزه  شح  با  دس زدن نام رویس "آن ورد زند  است؟ مرد است؟ زن است؟

   بود.اوت غش اوتاد شهحانو از خند  به  "ت ؟ بگو بحینم؟ز کجا میدانستو اسم این ورد را ا"بود که بازی را ویو کرد و ناباورانه پرسید: 

ولمرو داخل  کاخ را به و اوت بهتر همسرش واگذار کارد. او از ،الواه همسارش باه هنار ناو واذت میحارد و هایچ گوناه دخااوت  در  شا  

وقاط گاا  گاداری در ایان اماور ورد نمیکرد. انتخار مجسمه و نقاش  های  که  ت  برای خودش غیر واب  درا بود و در مد  اوامتشان سر در میا

شست را در کتابخانه شاحهانو دیاد. از آنجاای  کاه انگشات شسات در ایاران مانناد  انگشت یک بگرگ  از  دخاوت میکرد. روزی مجسمه ای برنگی

 :آورد و باا خجاوات گ ات   را باه یااد،المت انگشت میان  در غرر م  باشد تصمیم گروت کاه ایان مجسامه برازناد  نیسات. شاهحانو ایان خااطر

شهحانو این مجسمه را به راهروی خارج از کتابخانه اش منتق  کرد کاه اماروز  "
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اری کارد. باه جاای آن ه با شیشه سااخته شاد  باود خریادکبعدها شاهگاد  ،لیرضا کپ  کوچک  از آن را  نیگ این مجسمه در همان مکان ورار دارد و

 بود. ""شهحانو مجسمه دیگری را جای آن گذاشت که نمایانگر 

و  37داشاتند ،شاق باه طحیعاتم ورزشم ادبیاات و ورهنا  ورانساهم ویلمهاای دیان ماارتین اشاترااکاه ایان زوج در آن  چیگهای  جمله از 

شت. کار معمو  در زنادگ  شخصا  آنهاا وارد میشاد. شاهحانو در شکار را کنار گذا شا  بخاطر درخواست همسرش   اظت از  یاط و ش  بود.

د.  مایت از گرو  هام سازمانها و مسایل  وعاویت میکرد که اطراویان مداوظه کار همسرش آنها را آزادیخواهانه و به همین جهت مشاکوا میدیدنا

"شهحانو اذ،ان کرد: 

" 

"انو برای همسرش یادداشت م  نوشت. تدت وشار زمان و برای جلب توجه اوم شهح

" 

مان  در اواسط دهه پنجاا  شااهد ایان یهو معمو  در  ین کارهای رسم  میدیدند. م برای مدت کوتا ه ته ها گذشت و آنها یکدیگر را  

 منظر  بود.

 

"ار شا  غالمرضا اوخم  در اینمورد نوشات: گزندگینامه ناشت.  ا  که در دهه دوم ازدواج خود بودندم رابیه آنان چند سورپرایگ هم در بر د

" 

از اسات اد  مانند جان اف کندی که چندان دل خوش  از او نداشتم  شا توسط شا  بود.  هبگرگترین وشار بر روی زندگ  زناشوی  آنان داشتن معشوو

 باود و آوایاان باشاگا  تارین وارد باه این خانم ادار  کنند  مندصر ورانسوی بود. (Madame Claude)مشهور بانو کالوود  کنندگان سرویس های

م غاول صانعت  ما  و نقا  دریاای  یوناان آریساتوت  (Gianni Angelli)مشتریان  همچون ژنرال دو گ م کارخاناه دار ایتاویاای  جیاان  اَنجلا  

                                                           
 .بود آمریکای -ایتاویای  ویلم کنند  تهیه و کمدینم بازیگرم خوانند م( 25 دسامحر 1995 درگذشت - 1917 ژوونم 7 زاد  ؛ CrocettiDino Paul) مارتین دین 37 
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و با هواپیماای شاب  میکرد انتخار شخصا را کالوود دختران جوانبانو  و هنرپیشه آمریکای  ماروون براندو بود. (Aristotle Onassis)اوناسیس 

"جمعه ایر ورانس به تهران می رستاد. برخورد آنان با شا  ،اشقانه نحود. اوخم  نوشات: 

او ا سااس  "

"میکرد که به این گردشها نیاز دارد. او به ،لم گ ت بود: 

" 

وخما  در اینماورد شهحانو راه  نداشت جگ اینکه به طرف دیگری نگا  کندم هار چناد کاه مااجراجوی  هاای همسارش او را آزار میاداد. ا 

"نوشت: 

اد،اا  ام گیلادالوند او بنابکه یک  از معشووه های جوان و مو  هنگام شا  وقط م  توانست خود را در اینمورد مقصر بداند  "

ا ،لم روبرو شد بنمند شهحانو کرد که شا  به او وول داد  است تا او را همسر دوم خود کند. ووت  که این  ررف به گوش خانواد  دیحا رسیدم مادر توا

حاا تردیادی س خاانواد  دیروایدر غیر اینصورت منتظر ،واوب آن باید باشد. در تهدید  مو از او خواست که شا  به تدقیر در انظار ،موم  خاتمه دهد

تقحال خواهد ه از طالق اسشا  را ترا میکرد. شا  نیگ مصمم پاسخ داد ک منحود. دخترش به مرز تدم  رسید  بود و در صورت خاتمه نیاوتن تدقیر او

ار خااتم م یلدا به تیمسابا دادن گ این سخن او کس  را وریب نداد و برای جحران کار خود تالش میکرد. یکحار دیگر ،لم اوضاع راکردم هر چند که 

 نجات داد.م واطمه وا   رت شوهر خواهر شا 

آمد. شاهحانو نقاش اجتماا،  بیشاتری  بوجوددر ازدواجشان کوچک ن از سر گذشتم تغییری او بدر خوابید  شد سر و صداهاهرچند که  

" قه دووتا  و صندوق ندر  مایت از پیشنهاد تاسیس شهحانو  1354 قوق زنان م  باشد. در سال  انطروداراز بعهد  گروت و ا،الم کرد که 

ه تنهاا د. او گ ات کاداشته باشان ""برای زنهای شوهر دار سخنران  کرد. او به مجله زن روز گ ت که بسیار مهم بود که زنان  "

 ""ملک شخص  خود را به ویمت یک میلیون د ر وروخته است 

داد  به همسار خاود  در زندگ  اجتما،  خود چندان دل خوش  نداشتم اما او بیشترین ن وذ را همسر شا  شاید از اهداف و سیاست های 

 را را  کاه ،ی ا  و نقیه اس س بسیار دووت م س ری برایتسخیر ایران توسط تازیان بود. او شهحانو را از زمان بود و شهحانو اووین زن مستق  ایران 

 بعنوان دی  به   وری آشنامیکرد به چین ا،گام کرد. این س ر بسیار مووقیت آمیگ بود و شهحانو بگودی تح هموار دیپلماتیک روابط سازی ،ادی برای

 چناد ساازمان خیریاه ران اواگایش یاواتم یاکس یر در صدنه بین اوملل  شد. مقام و مووعیت او بخاطر تاسیس بنیاد شاهحانو وار  در ایا و دیپلمات

 ونو مقاام مادیر ،اما  اوتخاری خودم شهحاهای بجای راض  بودن از مقام  مایت و ترویج میکرد. را ورهنگ  و هنری های میمیون د ری که وعاویت

آن اهادا  وارار داشات باه رکگی سازمان در آنو آن را بصورت یک  روه ادار  کرد. او زمین  را که دوتر م گروتعهد  برویس هیئت مدیر  سازمان را 

ن ات  طریاق شارکت ملا  کند و درآمدی ثابات و پایادار ازه خود منابو ماو  خود را تامین سازمان نهادی باشد کاین کرد و اطمینان  اص  کرد که 

 . باشدداشته  ها جشنوار  و ها نمایشگا  هام موز  بدست آمد  از ،موم  های هگینهایرانم کمکهای شخص  و 

به بنیاد شهحانو ور  شام  موز  نگارستانم موز  ورشم موز  خیر  کنند  هنرهای معاصر کاه طرا ا  آن اوهاام گروتاه از  وابسته سازمانهای 

 مینیااتور ایاران را باه و برناگ س الم و گاوری های سراسر کشوری که سرامیکم ها بود و شحکه ای از موز  نیویورا (Guggenheim)گوگ ن هایم 

نیاگ  تهاران شهر تئاتر و ؛ مو،ل و اکتشاف ماتمیاوعموسسه  سه مل ؛ هنر جشنوار  سه ورهنگ ؛ مراکگ چهار این بر نمایش م  گذاشتند میشد. اوگون

  ایاران سانت هناری رهحری شهحانو ور  با،ث شد تا دهه پنجا  برای همیشه یادآور سااوهای طالیا  پیشارو و بیاان .وابسته به بنیاد شهحانو ور  بودند

 باشد.
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*** 

دا شاد  و باا جاخاود از خاانواد  کاه در سا ر زمساتان  خاود در ساوویس بودناد  پگشک  سا نه طحق ،ادت همیشگ  برای معاینه شا  1352در دی 

نناد ر ماود. رازداچند ه ته وح  متوجه ورم  در شکم خود شد  بود و به تشخیص شخص  خود طداوش بگر  شاد  باهلیکوپتر به اتریش پرواز کند. 

ن کاه وهرسات پادشااها مشاهور م دکتار(Carl Fellinger)کاارل و لینگ ار  دکتار ویَن  خاود پگشک مشاور  همیشه تصمیم گروت تا رسیدن به اتاق

 بیماران او بجگ شا  ایران شام  شا  اردنم ،ربستان و مراکش میشدم این مسئله را با کس  در میان نگذارد. 

بود. ا،لید رت باه  ی بسیار بدکه نتیجه آن خحر معموو  از او گروت خون رم شا  را معاینه کرد و آزمایشدر وین دکتر ولینگر شکم متو 

تعجاب آور  یمارب برای بیماری ون اوی شد  است. تشخیص درمان  غدد واب  غیر دچار سرطان پگشک مخصوص خود سپهحد ایادی ا،الم کرد که او

ن یهما ا تدات درماان دویقااووت کرد  بود و ملکه مادر تاج اوملو معد  سرطان داشتند. رضا شا  از سرطان ژنیتیک  زمینه سابقه شا  خانواد  .نحود

ه شا  هشدار داد ینگر بلکتر ود""بعدا بیان کرد:  شا بیماری ون وم بود که  ا  پسرش به آن محتال شد  بود. 

 و تهااجم قاالرمان و شاورش ساابقه با  اکم کشوریدر سیح پایین نگا  ندارد بیماری شدت خواهد گروت. برای  در صورت  که وشار و استرس را

 برناماه یا هار و یگروتگیری که او م تصمیم بود. از زمان تشخیص بیماری هر نصیدت ناممکن ترین ا تما  پگشک اندرز آرام م نا و ترور اشغالم

الم تا مدت پانگد  سبه  شایدو یا سال او وقط ورصت و مدت زمان کوتاه  در اختیار داردم شاید به کوتاه  ه ت میریخت با این ،لم بود که که ای 

   کار زندگ  خود را تکمی  کند.

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

160 

 

10 

 

 امپراتور ن ت

 

 

 ندارم کاو  در اختیار زمانمشک  من این است که 

 

 

 است مریض ذهن یک ،صار  این
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ابواودسن بن  صدر به نجف در ،راق روت تا برای مر  پدرشم آیت اهلل نصر اهلل بن  صدر که یک  از مخاو ان بگر  خاندان پهلاوی  1351در سال 

و ودرت ظاهری رژیم او در پاریس در تحعید بودم اوتصاد تدریس میکرد و در وکر آیند  ایران بود. او از مدحوبیت شا   آنگمانبودم سوگواری کند. در 

"پهلوی نم  ترسید. او بخاطر میاورد: 

اوعاه وارار دادناد و باه ایان نتیجاه یارتش ایران را ماورد م مروشن کران تحعید شد  "

در خود بر جای گذاشاته اسات. ساربازان  داخل  نارضایت  های با برخورد در بگرگ  را ضعف خارج  تهدیدات با محارز  بر رسیدند که تمرکگ ارتش

د که ران  مجهگ هستند اما برای شورش داخل  و یا سرکور ناآرام  تمرین داد  نشد  اند. با میاوعه انقالر س ید بن  صدر و دوستانش متوجه شدنای

 شاهری هاای و برای زندگ  بهتر راه  شهرها شد  بودند.  ا  در زاغاه وروختهبسیاری از کشاورزان  که صا ب زمین شد  بودند زمینهای خود را 

سهم بیشتری در ودرت و مناابو میکردناد. نتیجاه گیاری او وومپن  تشکی  داد  بودند که در نهایت درخواست  یگرراجتماع کرد  بودند و طحقه کا

"بدران  پیش میروت چرا که   این بود که شا  به طرف راه

" 

بن  صدر و دیگر تحعید شدگان تشخیص دادند که را  به ودرت رسیدن در خیابانها ورار دارد. همانیور آنها درا میکردند که آنهاا واواد  

و ت با شا  ن  پیشینه مخاتنها یک مرجو وادر به را  اندازی شورش بود. خمی هستند.در سیح با  ت و منابو برای بسیج کردن مردم یم جذابیک رهحر

"م اما در میان مردم ایران بعنوان یک مرجو مورد وحول نحود و در  ال پژمردن در تحعید بود. بن  صدر گ ات: را داشت

 کاه خمینا  دباور بودن نای هر چند که خمین  یک مرجو نحودم بن  صدر و همدستان او "

"رسااند. ب واروشباه  جدیاد تجااری ای را با ناام شویند   ماد ای که یک ن ر بخواهد شیو  هماننشان دهندم  ررا به ،نوان رهحری مقتد

" 

با خمینا  در باار  اینکاه چگوناه ما  توانناد باا یکادیگر همکااری کنناد  س ر کرد به نجف 1351برای سوگواری پدرش در ووت  که او  

"ورد: مین  را نه دوست و نه همکار یاوت. بنا  صادر بخااطر ما  آمالوات کرد. تجربه مالوات با خمین  او را شوا زد  کرد. او خ

" 

خمینا   ""خمین  پاسخ داد:  

ل تار میکاردم خود را معتد اینکه ،قاید  روهای خود را تکرار کند. منظور او این بود که او مورد وحول دیگر مراجو واوو نمیشد مگردوست داشت که 

 چیگی که او  اضر به وحول آن نحود. 

ن  سایگد  وسامت  اراز زمان اوواین مالواات خاودم او ساخنبن  صدر سال بعد به نجف بازگشت تا ساوگرد مر  پدر خود را برگگار کند.  

ن  صدر به این نتیجه رسید  بودند که رساوه خمینا  باه  ادی شادید خمین  را برای ایجاد دیکتاتوری مذهح  خواند  بود. بسیاری از روقای چپ  ب

مذهح  باشد. اما بن  صادرم باا ساابقه خاود  متعصب یک ،نوان به کردن خمین  ا،تحار ب  برای ساواا توسط استادانه بود که وقط م  توانست جعل 
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"در مذهبم بهتر میدانست. او به خمین  هشدار داد: 

" 

"نیاورد. او پاسخ داد: روی خود  بهاما از صدحتهای بن  صدر نارا ت شد  بود خمین  ا تما  اگر  

"  

داشاته اسات پذیروتاه باودم در جاوار  تاکتیک  هدو  روابن  صدر که از چاپلوس  خمین  خوشش آمد  و توضیدات او را که کتابش ص 

  ""گ ت: 

بودناد کاه ماردم  اضار باه پیاروی از او واردی واود گرایان چپ سازماندهان خوب  بودند اما  سپس آنها وارد بدث شدند. بن  صدر و مل  

ه بتواناد شاحکه هاای ران داشاتند کامین  در تحعید بودند اما بیشتر از آن نیاز به گروه  در ایباشند. آنها مجحور به ایجاد یک اتداد با پیروان مذهح  خ

ا را باه اناداز  کااو  م کاه او آنها غرور و اهداف خمین  و ن ارت او از ساکو رهای چاپ مذهح   و مساجد را بروی وعاویتهای سیاس  آنان باز کند.

"اطر ما  آورد: آزادی ایران به رهحری مهدی بازرگان را ت تر بود. بن  صدر باه خار نه ت  گمسلمان نمیدانستم بدان معنا بود که او با 

وم ادارن چپگارای طروابرای تست کردن  سن نیت خمین  و دوبار  اطمینان بخشیدن باه  "

  وکاه غاات  در رایلاز محاوغ  را که بعنوان خمس و ذکات دریاوت م  کند خرج تاالش تح بن  صدر از خمین  سوال کرد که آیا  اضر است در صدی

در هیوساتون  دار کردن نام پهلوی در پایتخت های کشور غربا  کناد. خمینا  ساریعا پاذیروت و باگودی صادها هاگار د ر راها   ساابهای باانک 

(Huston) ش در   صدر و گروهآمریکای  جنحش انقالب  را به ،هد  داشت و پاریس که بنم تگگاس که طروداری بنام ابراهیم یگدی نمایندگ  بخش

 باه داخت و اوه شاا  بارا  اناموثر اما دروغ  بار ،لیا  بن  صدر از این پول برای تاسیس یک انتشارات است اد  کرد و تحلیغاتآنجا مستقر بودندم شد. 

 کرد. متهم بشر دهشتناک   قوق نقض موارد ارتکار

 دوااتر از خارج  در مورد ایران تاثیر گذارد. بن  صادر و همکاار او صاادق ویاب زاد  خحری بسیار مشتاق بود تا در پوششهایبن  صدر  

ایران را دنحال میکردند اخحار میرساندند. آنهاا سیساتم  ووایو که اروپای  و آمریکای  بود به خحرنگاران بیروت وحنان پایتخت در در خود که ای منیقه

مصا حه شوندگان  را به آنها معرو  میکردند که با خاود آنهاا همساو وب میدادندم ان خحرنگاران را مورد میاوعه ورار دادندم به آنها اید  میگگارش  ای

ماه خحرنگااری از روزنا (Eric Rouleaux)ر آنها ورار میدادند. بن  صدر مخصوصا باه ا غیاک غوواو ایو اروام جنحش انقالب  را در اخت بودند و آمار

ورانساوی او کاه جدیاد دوسات ایان را پوشش داد  بود نگدیک شد  بود. او باویژ  خوشادال باود کاه  1342که ناآرام  های  (Le Monde)و موند 

سرنگون  شاا  را پایش در آن مورد ایران نوشت و  ربود اووین مقاوه خود را دهم طرودار ملگرایان و جنحشهای تندروی مختلف کشورهای جهان سوم 

ست خحرنگار پیشین نیویورا تایمگ بود که  ا  برای واشنگتن پ (Jonathan Randal)یک  دیگر از خحرنگاران غمخوار جاناتان رَندَل کرد.  بین 

برگگار شاد سایمای ویرانگاری از اوضااع داخلا   1350ساوه که در سال  2500. گگارش انتقادی رندل از جشنهای از بیروت گگارش تهیه میکرد

مایش گذاشت و کمک بسیاری به تصویر کشیدن شا  بعنوان وردی واسد و دیکتاتوری بیر م کرد. رَنادَل باا صاداق ویاب زاد  کاه ماردی ایران به ن

  شناخته شد  بودم دوست شد. ویب زاد  به دوتر او میروت و او را ترویاب غرب زن خحرنگاران ت بود و داستانهای ،اشقانه او باس سیه باز و زن پرس

محن  بر روتن او به باازار را ر مورد  قوق بشر در ایران میکرد. در یک  از س رهای خود به ایرانم رندل  ت  تقاضای ویب زاد  دمقاوه های   به نوشتن

 تهران و دریاوت چمدان  برای او و خارج کردن آن از ایران را وحول کرد که بعدها مشخص شد این چمدان پر از پول بود  است.
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طمینان  اص  کرد که رساوه اش با مقدمه ای بدون تهاجم  و توهین کاه صاروا وصاد نویساند  را بارای مین  ادر نجف امام خ 

 در مورد سیاست و مذهب کتار و اظهارات دور  ای خمین این نشان میدادم چاپ شود. کپ  های  "

باه چااپ انحاو  که در مدا  زنادگ  اش کاار گذاشاته شاد  باود  )stetnar Photostat machineGe( 38توسط دستگا  کپ  رونوشت گ ست تنار

جناور شاهر تهاران انحاار میشاد.  وقیار هاای واچاق میشد و در انحارهای  در مدله های پر روت و آماد و  وماه ناز آنجا این کپ  ها به ایرا .میرسید

مدساور میشاد. نوارهاای  صاوت  آوری وان ست ترغیب کرد  بودند کاه در آنگماان آخارینکا نوار در مو،ظه هایش را به ضحطاو مشاوران خمین  

در خانه های امن تکثیر و از آنجا به ایران واچااق و دوباار   او کاست با هواپیما به بیروتم بروین غرب  و پاریس ورستاد  میشدند و از طریق هواداران

  .  و در مساجد و بازار پخش میشدندشدیر تکث

مین  در کالس خود تعداد کرد  بود. در آخرین دوران تحعیدشم خ و انداز  اوگایش دربه  شروع پیوسته طور های خمین  در نجف بهکالس

باه ایاران بااز  این طالر که  دود پانصد مجتهد تربیت کرد  بود و به دوازد  هگار طلحه که با ز مت از ایران آمد  بودند تدریس میکرد. هر موج  از

 .به شا  بودرشار از ن رت خمین  س تمیگش

*** 

ر سال د ظهور کند. ن س به مجرر  و با ا،تماد سیاستمدار یک بعنواناست اد  میکرد تا  جهان  در  او  که خمین  در تحعید منتظر بودم شا  ازصدنه

د وکاار کااخ سا یا خلیج پارس هنگاام  کاه رویس جمهور ریچارد نیکسون از پیشنهاد متدد ایران  خودم برای کمک به امریکا در دواع از  1350

"جدیدی اجتنار میکردم استقحال کرد. شا  توضیح داد:  خارج  گروتاری از متمرکگ بر خاتمه جن  در ویتنام بود و

 م ال شدت گروتن بود انه دردر زمان  که ا ساسات ضد آمریکای  در سراسر آسیا و خاورمی ".

ه آمریکاا های وروش اسالدمتمایگ کرد  بود. در ،وض نیکسون وحول کرد تا به مددودیت ووادار یمتدد م او را بعنوانطروداری سرسختانه شا  از غرر

کردن  صنعت  و ای هسته هبرنام تشمار نظام  با تقاضای شا  برای اوگایش ویمت ن ت برای تامین ماو  تجهیگات ضمن  طور به ایران خاتمه دهد و به

"با اشتیاق گ ت:  نیکسونکرد.   کشور خود مواوقت

"  

مخ   نگا  میداشت. د  سال از زمان  که او تصمیم گروته بود که هام پیروزمندانه شا  ضع   در  ال رشد را در ایران   خارج  سیاست 

وی ربار  با ودرت مااو  بهتاری از وحا  روستای  خود رسید  بود. کشاورزان اصل هم  کومت گذشته بود و انقالر س ید به اهداف سلینت کند و 

 اق ساقط جناین برخاوردار و زمینهای خود کشت م  کردند و مدصو ت خود را به بازار م  ورستادند. زنان از  ق رایم طالقم کارم تدصایالت 

کرد  بود.  ت  بسیاری از منقادان سرساخت چپگارای او از جملاه رهحار  اگر نه ات  بگر  و غن را  شهری متوسط طحقه روا  موج بودند. اوگایش

 و از اساتاندارد میادادآزادی ایران مهدی بازرگان نیگ در بخش خصوص  مشغول بکار بود و رابیان و مهارتهای خاود را بخاوب  ماورد اسات اد  وارار 

                                                           
بسیار مناسب نوشتار ت که برای تووید انحو  کپ  اس )کپ  برداری( تکثیر دستگا  نوع یک نامگذاری شد  استم گستتنار دیوید که به نام مخترع آن )GESTETNER(گستتنار   38

 . م  باشد
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با خود به همارا  آورد  باود مشاکالت و چااوش هاای جدیادی را نیاگ بهمارا  داشات. این پیشروت   مادی گرای  که وو وذت م  برد.  زندگ  با ی

سازی سریو را زیر ساوال ما  بردناد. آنهاا نگاران بودناد کاه ایان  مدرن پشت بسیاری از ایرانیان از سر،ت زیاد تغییر سر در گم شد  بودند و منیق

ا،ماال  واوی کشاش هام هنوز ودیم  و سنتهای تهدید میکند. روش و میدهد رهن  و ارزشهای سنت  را کاهشتغییرات سریو زندگ  خانوادگ م و

": ه بودگ ت(Frances Fitzgrald)  میکرد. رویس پیشین ساواا  سن پاکروان به خحرنگار آمریکای  ورَنس س ویتگ جراود

"  

در  ال درا این مسئله بود که ودرت کام  سیاس  و ثروت اوتصادی  الل تمام  مشکالت نحاود. او ما  توانسات واوانین تنظایم  شا  

ا ناداوما   بصاورتر کرد  بودم هنوز نخحگان دانشگاه  داجرای آن را نداشت. ،ل  رغم آنهمه پوو  که خرج روا  وآسایش کشورش کند اما ودرت 

باود کاه  ای    اور یاوتاهایرانم او در این اواخار در ماانور دریا  نشاهشاه دریای  بودند. بعد از صرف مقدار هنگ ت  پول در نیروی  آرام و شورش

"لم گ ت: شا  به ،هیچکدام از توپهای شلیک شد  اهداف خود را مورد اصابت ورار نداد  بودند. 

باا ورم باود. تامحاود غاذای  و ه بعنوان نتیجاه میدیاد ککرد  بود و تنها چیگی ک وارداو میلیاردها تومان درآمد ن ت  را در اوتصاد داخل   "

اورزان شابسایاری از ک وجود هگاران مدرسه جدیدم رشد سریو جمعیت بدین معنا بود که دووت در  ال ،قب اوتادن در محارز  خود با بیسوادی بود.

ی  کاه یاک دهاه   بودند. زنهابهتر به شهرهای بگر  روی آوردبا هگینه با ی  آزاد شد  بودند و  ا  زمینهای خود را ترا کرد  و برای زندگ  وقیر 

 عروو  نیق متازگ  وا،ظ  پیش از وید بند آزاد شد  بودندم  ا  روسری بر سر م  کردند و  ت  بع   از آنها به  جار کام  روی آورد  بودند. به

"باشاد. او گلاه کارد  باود:  کارد  را ادا دووات روایس به معمول ادای ا ترام بدون آنکه رادیوی  انجام داد  بود

"     

 رهحری پادشاهانم ملکه ها و روسای جمهوری را در پارسه )تخت جمشید( بعهاد  داشاتم تاالش که وقط دو سال پیش سراورازیپادشا   

بارای محاارز  باا  میلیگرم  واویاوم  کاه هار شاب 10و  5 ت  ورص های  میداشت. نگا  شحها بیدار را او داشت که های  نگران  از جلوگیری در

چ یاک از میدانسات. های دانشجویان ایران  ن رت از مردی داشتند کاه او خاود را پادر آناان نداشت. در ب  خواب  او اضیرار است اد  میکرد تاثیری

دمات خاالت رایگاانم رای آنان انجام داد  بود به انداز  کااو  خاور نحاود. آنهاا طلحکاراناه اصاال ات ارضا م آزادی زناانم تدصایکارهای که او ب

او د. د  بود رد م  کردنانجام دا خود صهیونیست  و آمریکای  خوشدال کردن اربابان تقلح  بگر  که به صرف بهداشت  و رشد اوتصادی او را بعنوان

"رد که: اظهار تاسف ک

" 

بین  واب     نیستند بسیار کند باود. ناارا ت   پیش و برنامه ریگی میاوعاتم نمودارمضعف معنوی مردمش از طریق  ماینکهدرا ر دشا   

م با ا تیاط پیشنهاد کارد تاا ا،لید ارت طارز صادحت خاود را باا ماردم ،اوض کناد. د  ساال از ا،ماال ولح  بود و نه وکری. رویس دربار ،ل مردم

"اصال ات گذشته بود. امنیت بسیار سخت شد  بود. مردم نیاز به ن س کشیدن داشتند. ،لم پیشنهاد کرد که شاید زماان 
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. او شا  را واردی دور انادیش ما  دیاد مقصر واوع  از نظر ،لم شا  نحود "

ما  نامیاد و  )Quasimodo( 39که ایران به او نیاز داشتم اما امیر ،حاس هویدا مقصر اصال  باود کاه ،لام او را باه طاور تمساخر آمیاگ کوازیماودو

بعاد از تارور  1344از زماان رسایدن باه سامت نخسات وزیاری در ساال ا،  مردم داشات. ا،تقاد داشت که تاثیری نامناسب و بد در زندگ  اجتم

مورد ا،تماد شا  ورار گروته بود و چند دور  پشت سر هام در پسات نخسات وزیاری بااو  ماناد  باود.  مدوستش ،ل  منصورم هویدا بر خالف انتظار

وامیا  باودم بارای مثاال باا آیات اهلل  ماذهح  پایاه بلناد هاای شخصایت با و  بود وبر سر ودرت نشسته از خانواد  ای اشرا مانند بیشتر نخحگانهویدا 

 ایرانا  هنار باا خاوب  به و متملق هم بود جذار و متحدر بودم بلکه چاپلوس وبسیار باهوشم  نه تنها خوی  که در نجف زندگ  میکرد. هویدااوعظم  

 آشنای  داشت. دربار چاپلوس 

  برد و در   ور او آرامش  آشکار داشت. یک  از کارمندان کاخ باه یااد ما  آورد کاه یکحاار ا،لید ارت شا  از بودن با هویدا وذت م 

"داد  باود. شار   اال ناویس هویادا نوشات: سا ارش ووانین دربار را زیر پا گذاشته بود و برای نخست وزیر خود ویسک  

ز خاود بار جاای د که در   ور شا  هیچووت بدث نما  کارد و ایان برداشات را ابه انداز  کاو  باهوش بو "

 (Antony Parsons)ونگ گذاشته بود که وجود او میلقا برای اجرای اوامر اربار خود م  باشد. او نقش خاود را بارای سا یر بریتانیاا آنتاون  پارسا

"سحت دیگری او گ ت: در منا ""اینگونه توصیف کرد: 

 میگ ات:داشات  کاه سامت وزیار امورزناان را بر،هاد مهناز اوخما   "

"

«

" 

تعداد خاصا  در پیادا کاردن اساتعدادها داشات و کابیناه او مملاو از هیچکس به صال یت هویدا بعنوان یک رویس شک نداشات. او اسا 

بود و با خانواد  سلینت م س یرانم روشن کران و رو انیون رابیاه دوسات   باهوش و جذار ینخست وزیرمدیران و تکنوکرات های بسیار توانا بود. 

نس باز بودن او را تدم  میکردندم هر چند که همه  اضار باه بخشایدن آن برورار میکرد. آنها نیگ ا،تیاد او به نوشیدن مشروبات اوکل  و شایعه همج

درر خانه او بر روی همه باز بودم  تا  جاوان  "": به او پریدیکحار در یک میهمان  نحودند. اردشیر زاهدی 

که بن  صدر بصاورت آزاداناه باا رژیام در  اال مخاو ات  1338اوای  به هویدا دسترس  داشت.  ت  از هم دانشجوی انقالب  ابواودسن بن  صدر 

بنا  صادر بعادها در مارود مالواتهاایش باا  بودم در هویدا که در آنگمان در هیئت مدیر  شرکت مل  ن ت ایران خدمت میکرد گوش  شنوا یاوته باود.

"هویدا گ ت: 

تنها مقام دووت  بود که بن  صدر وحا  از رواتن  هویدا "

                                                           
 م  باشد. )dame-Notre(کوازیمودو نام گوژ پشت  در رمان ویکتور هوگو به نام گوژ پشت نوت ردام   39

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

166 

 

 او و به پاریس در تحعید با او تماس گروت. تمای  هویدا برای پذیروتن ،امل  که سع  در سرنگون  شاا  داشات ناه تنهاا نشاان دهناد   بادبین  ،ریاان

هویدا نیاز به دوست داشته شادن داشات  تا  توساط دشامنان تمای  او به باز نگا  داشتن تمام  گگینه ها برای خود بود بلکه نشان دهند  آن بود که 

 شاید ماندگارترین انتقاد از هویدام این تکنوکرات اصی م این بود که هیچکس واوعا نم  دانست که او به چه چیاگ ا،تقااد دارد بجاگ نگهاداریخود. 

 مقام با ی خود با تمام  مگایا و امتیازات آن.

گرایشاهای خاود باگر    بر اینکه او  اضر به شنیدن نصیدت و گوش دادن باه اساتد ل نیسات و اینکاه هویدا به تصور رایج از شا  محن 

ود رناج و ابا  انتقااد زبینانه داشت دامن میگد. این واوعیت داشت که شا  وجوج و مغرور بود و بیش از  د مناگوی شاد  باود. او ما  توانسات در مق

رد تاا بایاسات واذت ما  سسته ای نداشت و از بدث و مناظر  با وزیران خود در مورد ایدهای مختلاف و اما به هیچ وجه اوکار بنازا نارنج  باشد. 

 ایاران و تقویات باه بتواناد زماان  تا طر  پیشنهادی هر و مخاو ت نم  کردند و او خود را برای هر تصوری ،ام مالء در را او های خواسته زمانیکه با

ا  ایان باود کاه باا شانشان میاداد. ذهان او مانناد یاک اسا نج باود. مشاک  اصال   کند آماد  کمک ممکن زمان ترین کوتا  در ایرانیان زندگ  بهحود

عناوان بذیروتن آنهاا خیرناا در آغاوش گاروتن نظریاه هاای ماد روز و پا  او ،ادت مدبیرستان م مانند بسیاری از کارشناسان خود آموختهتدصیالت  

ن اس  هب ا،تماد با زیریداشت. چیگی که او نیاز داشت نخست و است اد  کندخط مش  های سیاس  زمانه ان اینکه از آنها بعنو قایق بنیادین بجای 

ه هماه چیاگ رو ینان به اینکروتاری متواضو بود. با با  بردن شخصیت سلینت م تمجید از ابتکارات ا،لید رتم رد انتقادات به  ق و اراوه اطم و با

ر میکارد او امیلور که وکاسلینت زد. او از اراوه اطال،ات ن ف آن را نشان میدادم هویدا زیان بگرگ  به شا  وکه خال  برا  است ،لیرغم مال ظات

ای حرساتان هیئات هاورا باه  ایان  کام هاا تا  ووتا  کاه کردم پذیروت تا ا کام سلینت  را اجارا کناد میرا در نگد شا  ب  ا،تحار میکند خودداری 

وان او جوت  که دوست . در آخر  ت  ودستکاری میکرد به ن و خود شا  را و دستور اوعم  های ا تشری ات اداریکارشناسان م  سپرد و ب  سر وصد

 بن  صدر نیگ نتوانست او را از گلووه جالدانش نجات دهدم او اصرار داشت که وقط دستورات را اجرا کرد  است.

"،لم گیج شد  بود که چرا شا  هنوز به سیاستمداری که دووتش  

طمیناان ا "

یردساتان و ،قاد  ز او باه ماگمن ا،تماادی اربابش به کنترلم ب دا به ،لم این امکان را میداد تا مشک  اصل  را که وکر داوم داشت. اوحته انتقاد از هوی

نحیناد. ،لام  او میگ تنادم که به او آن چیگهای  را که او داشات بشانود باه  شخصیت  که با،ث میشد او ترجیح دهد اطراف خود را با اوراد بله وربان

جاوان تاا  ادی از  از ایرانیاان اوراط م  کنند. او نگاران باود کاه بسایارین بیشتر از یکحار به شا  ا،الم کرد که نیروهای امنیت  در مقابله با مخاو ا

"هنگام  که ،لم اذ،اان کارد کاه  1352دووت بیگانه شوند که ترجیح به سرنگون  رژیم دهند. شا  هم در آذر 

"هیچ مخاو ت  نکرد. او در نهایت ا،تراف کرد:  هراس دارد "

اسات کاه  ا  متوجه شد شدست پیدا کرد  اند و  یک نقیه ،یفآنها در مورد این موضوع بدث کردند و ،لم به این نتیجه رسید که آنها به  "

خاباات  ر باه سامت انتکابینه ای خادم برای پیشحرد کشو نیست. دووت هویدا م  بایست جایگگین میشد و دهند مادی گرای  به تنهای  اکسیر ش ا 

 آزاد منصور شد.

س  نگا  میکرد.  او به رژیم مردم  مایت به تالشهای ب  امان شا  و شکستهای پ  در پ  او برای گسترشبا ،الوه سازمان امنیت آمریکا  

"گگارش کرد:  آی ا ی

"این سازمان متوجه  "
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نداشت. بعنوان بخش  از تواواق باین  ایران را داخل  خوی و خلق از تر قی،م ارزیاب  های انجام توانای  س  آی ا یاما . شد  بود "

دو پست جاسوس  برای نظارت بر آزمایشهای موشک  شوروی در آسیای میانه در ایران ا داث کرد  بود و شا  آمریکا را  س  آی ا یآمریکا و ایرانم 

مقام مشااور امنیات ملا  روایس جمهاور  پوش  کند. دکتر برژینسک  که در آنگمان ایران چشم داخ  در اطال،ات آوری مجحور کرد  بود تا از جمو

"کارتر را بر،هد  داشت به یاد م  آورد: 

" 

های زیر خاکستر باین اساراوی   تنش داخل  ایران سایه اوکند. های بر نارضایت  1353و اوای   1352 سال ات اوات تکان دهند  اواسط 

ی  باه اسارای  شاد. کشاورهای ،ربا  خشامگین از اینکاه آمریکاا از طریاق هاواجن  تماام ،یاار یک تحدی  به  1352هر مدر مصر در خاورمیانه  و

  وت.رم آوری با  کمکهای نظام  میکندم تدریم ن ت  اجرا کردند که با،ث هرج و مرج و هول خرید ن ت در غرر گردید و ویمت ن ت بیور سرسا

دیاد.  یرانرا به ن و ا درگیری با،ث ودرشناس  نیکسون شدم اما همگان شا  ورصت بهر  برداری از این مووعیتتصمیم شا  در ب  طرف بودن در این 

ر در ن باایمبرای دوا او میگبان  کشورهای توویدکنند  ن ت در خلیج پارس را بعهد  گروت و پیشنهاد دو برابر کردن ومیت ن ت ر 1352دی  2در 

رد کا ت را ویاران اوتصاد کشورهای غرب  مصرف کنند  ن ""وداران او را در واشنگتن متعجب کرد. یک سال داد. کودتای ن ت  شا  طر

به  بعدمیلیارد د ر و در پنج سال  8م17میلیارد د ر رسید و سال بعد به  6م4ر شد و به دو براب 1353-1352در  او  که درآمد ن ت  ایران در 

ان واب اوپاک نمایار ط  وقط چند ما  شا  ودرت بازارهای ن ت  را بدست گروت و خود را بعنوان شخصیت غامیلیارد د ر رسید. د 2م98مجموع 

درآمادهای ری ایان بجای سارمایه گاذاویمت ن ت و مقدار تووید ن ت را مشخص م  کرد.  شد کهکارت  تووید کنندگان ن ت  اوپک تحدی  به کردم 

  آن را یم گروات تماامید مستقالت و نگهداری آنها در بانکهای خارج  برای دریاوت بهر م شاا  تصاممیلیاردی جدید در سهام و اوراق بهادارم خر

آشا تگ  شاا   و  سااوها محاارز که او ا،تقاد داشت برای خروج از وقر و توسعه نیاوتگ  نیاز به سرمایه دارد. سرانجام بعاد از کند وارد اوتصاد داخل 

میهماناان  زاو به یک  ا ری است. او از وابستگ  به روسهام انگلیس  ها و  ا  آمریکای  ها آزاد شد  بود.ا ساس میکرد که مصون و وجود او ضرو

"ر نیاوران اطمینان داد که: دخود 

" 

"ی ورار داشت. مجله تایمگ ،نوان کرد: اوتصاد نظام جدید شا  در اوج دنیای 

بانکدارن باه شاوخ  میگ تناد کاه  "

در صادی  40توساط رشاد 1352ایران در ساال  آور درصدی شگ ت 33 میگان رشد آمریکا سرما خواهد خورد. 40اگر شا  ،یسه کندم وال استریت

به ما  روت اوج گروته بود.  رسید. اوتصاد ایران مانند موشک آپلو که ما  دوازد  در درصد 50 هسال بعد از اهمیت اوتاد و تووید ناخاوص مل  ایران ب

                                                           
ترین مراکگ اوتصادی همچنین مرکگ بگر  ت ورار دارد.ترین بورس جهان از نظر میگان معامالت و  جم ماو  استم در خیابان وال استریکه بگر  بازار بورس نیویورا ساختمان 40 

بازار  م )AMEX(آمریکا بازار بورس م )NASDAQ(بازار بورس نگدَا م )NYSE(بازار بورس نیویورا ایا ت متدد  آمریکا و چند بورس مهم اوتصادی این کشور از جمله

 .این منیقه ورار دارد در )NYBOTT (میگ بازرگان  نیویورا و )NYMEX (بورس تجاری نیویورا
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شا  این سخن را بصورت معنای تدت  ""گ ت: میاوتصاددان ارشد دووت  ایران با اوتخار یک 

ایاران توویاد کنناد  ،ماد  کرد. داد و تدصیالت ابتدای  را رایگان و اجحاری نظام  برای تجهیگات او س ارشات میلیاردی او  ل  آن ت سیر کرد. 

ساهام شارکت کاروپ  %25د. او نمدق یاک ویاوان شایر در روز ما  باشا ها بچه مدرسه ایتمام  وراوردا  های وحنیات  نحودم اما شا  ا،الم کرد که 

"میلیاارد د ر  16محلغ  باوغ بار  1354و  1353آومان را برای ایران خریداری کرد و در طول ساوهای 

پاول ه تصاد میلیاون  اومللا  بین به صندوق شا به بدست آوردن ا،تحار و ن وذ بین اوملل م برای سرمایه گذاری کرد. مشتاق  "

تدلیلگاران ساازمان . کارد مهندسا  رشاته در اساتادی کرسا  یک ووفبه دانشگا  کاوی رنیای جنوب  نیگ د ر کمک کرد و یک میلیون د ر دیگر 

 نهایات در متداد  ایاا ت کاه داد ما  نشاان سا  آی ا یبودند. گله یک مقام رسم   شاطال،ات  آمریکا سر در گم کودتای ن ت  شا  بر ضد  امیان

"بود:  داد  دست از را ایران اوتصادی و خارج  ورار دادن سیاست تاثیر تدت توانای 

"                              

*** 

روات. ایان دو  برای دیدن دوست ودیم  خود امام موس  صدر باه بیاروت 1352ایرانم در سال  سیاس  دستگا  برجسته ،ل  کن م یک  از ا، ای

یان هر چند که ا ا به مد  اوامت موس  صدر در پایتخت روتند.یکدیگر را مالوات کردند و از آنج (St. George Hotel)نت جورج ورد در هت  س 

گ دوسات خاود نیا یک مالوات دوستانه بین دو دوست بود که یکدیگر را از دوران مدرسه م  شناختندم اما موس  صدر مسااو  جادی بارای بداث باا

 . است از طریق کن  به شا  برساندداشت که میخودر مورد روتار معلم ودیم  خود آیت اهلل خمین  داشت. او پیام  مدرمانه 

و آن خاانواد   مشترا دیگاری نیاگ باا هام داشاتند هئلمسبعنوان ورزندان دو آیت اهلل ،او  رتحه ایرانم ،ل  کن  و موس  صدر بجگ دوست   

غول تثحیات مقاام ساخت مشا که موس  صادر 1330دهه  اصی  و وابسته به هم آنها بود که بر نخحگان مذهح  وسیاس  ایران  اکم بودند. در اواخر

کاار باود. کنا  در باودم مشاغول ب 1342خود در وحنان بودم ،ل  کن  در کابینه دوست خود ،لم که نخست وزیری او مصادف با آشوبهای تیر ماا  

داد تاا خمینا  اجاز  نمیا گگهنگام رویاروی  با خمین  در کنار ،لم  بود. او همیشه معتقد بود که اگر ،لم به نخست وزیری خود ادامه میدادم او هر

"دست یابد.  تحعید در آسایش و نسح  ایمن به  وایران را ترا کند 

نا  ک "

 میدانست. برای رژیم ن "واجعه یک" از کمتر را که به پرسن  نظام  آمریکا در ایران مصونیت میدادم چیگی تواوقنامه کاپیتو سیون

در طول ساوها ،ل  کن  و موس  صدر با هم در تماس بودند. آنها به یکدیگر نامه م  نوشتند و هر ووت کاه کنا  باه ورانساه روات و آماد  

"طر میاورد: د سیاست و مذهب بدث میکردند. کن  بخارودر م ردم همیشه در وحنان تووف کرد  و با دوست خود مالوات میکرد و با هممیک

" 

م موس  صدر کن  را بکناری کشید و به او کتابچه بیست ص ده ای که به زبان ،رب  نوشته شد  بود در آخر اوامت کوتا  خود در بیروت 

ساالم  ایجاد دووتا  ا خمین  برای سرنگون  سلینت واوعظم  بود داد. این کتابچه نسخه مددود سخنران  های آیت اهلل  ""و 

 بود. 
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"امام موس  صدر هشدار داد:  

" 

،ل  کن  در را  بازگشت به تهران سخنران  های خمین  را میاوعه کرد. نوشته های خمین  او را شوا زد  کرد و طحیعتا متوجه شد کاه    

. هنگاام  شناسادو بود بچرا امام موس  صدر میخواست که شا  این رساوه را بخواند. بسیار مهم بود که او طحیعت خیری را که در نجف با آن روبر

 که کن  به ایران رسیدم خالصه ای از نوشته های خمین  را به پارس  بازگردان  کرد و آن را به کاخ برد.

شودم تاگ خمینا  بارای  ،م شا  میدانست که اگر بدرست  در اینمورد  ""کن  بخاطر میاورد:  

ر داد و به هویدا دستوا .رو کندمتعصب مذهح  و مرتدی خیرناا جوانان ایران را بعنوان یک  معحوددست  توانستمی دیکتاتوری آخوندیبروراری یک 

ر ماورد دود  قیقات را تا نیم میلیون نسخه از کتابچه چاپ و در دانشگا  هام بازار و مساجد و یا در هر جای  کاه ماردم ما  توانساتند باا چشام خا

 وهرمان  خوش نیت برای ،داوت اجتما،  و آزادی معرو  میکرد بحینندم پخش شود.  رو ان  پیری که خود را بعنوان

کنا  و هویادا  "": که  اوت نامیدی به او دست داد  بود گ تکن   

" به ترا ،رصه سیاست به پایان رسید  بود.روابت  دیرینه با هم داشتند که در این اواخر با رویاروی  تلخ و تصمیم کن  

ور نجام دهاد. او بیاابر خالف آن   اودامشخصا هویدا ،ادت داشت تا در روی شا  با او مواوقت کند و سپس  "»

را  اوکاار  د و یاا دساتورروت اهداف روحای او م  شاویشو یا با،ث پ ندمنظم طر ها و برنامه های  را که او ا ساس میکرد اوتدار او را ت عیف میک

 بودناد و  اا  تخریب میکرد. کمیته سه ن ری نخست وزیر از کمونیست های اصال  شد  که توسط ساواا تغییار نظار سیاسا  داد  تهدید میکرد

چناد مااه   واوا  نحودناد. اشتند و برای سنتهای مذهح  ایران ارزشا خدا و مذهب ا،تقاد ندبه برای دووت کار میکردند تشکی  میشد. اما آنها هنوز 

ن تصامیم باه آو  منتخاار باوددرگیر آن بودند که با دستور شا  چه کنند. در آخر آنها راه  را انتخار کردند که به نظرشان امن ترین اگذشت و آنها 

"گ ات: قصر میدانسات که شخصا هویدا را در این زمینه مجلوگیری از اجرای دستور بود. کن  

" 

 جاای ه جریان بگذارد. باهخمین  ب واوع  اتین مورد را در ،موم  بدث  در دست دووت باشد واسلده ای با ودرت این نوشته میتوانست  

کاه هرگاگ مدتویاات ایان  با  برد. دانشجوی دانشاگاهها ،لمیه های  وز  در ممنو،ه رساوه ای ،نوان به را آن ارزش تنها مقاوه خمین  سرکور آنم

 ماندند.  باو  تاریک  در آن مدوری پیام مورد رساوه را نخواندندم در

 و ""،ل  کن  گ ات:  

 همینیور شا  خیر آن را درا کرد  بود.

*** 

تشخیص سارطان  در جگیر  کیش در خلیچ پارس دور هم جمو شد  و نوروز را جشن گروتند. هشت ه ته گذشته از 1353خانواد  پهلوی در بهار 

 درمان سرطان خود نمیدید. ات اوات جگیر  کیش بگودی نظر او را ،وض کرد.  نیازی برای شروع اوم شا  ون اوی
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که ارتشحد ایادی و شت  خانواد  پهلوی در  ال ترا سا   جگیر  کیش و بازگشت به تهران بودند وروردین  20 سه شنحه در صحح روز 

سرشناسا  کاه در یکا  از  41هماتوووژیسات )Jean Bernard(د زد  با ،لام تمااس گروات و از او خواسات تاا ساریعا باه دنحاال پرووساور ژان برناار

نیاگ  منگدیک ترین دستیار و مدرم اسرار شا  مبیمارستانهای پاریس مشغول بکار بود ب رستد. ورم شکم شا  دوبار  پدیدار شد  بود. ات اوا اسداهلل ،لم

که شا  و ایادی نیگ از آن خحر نداشتند. دکتار ایرانا  ،لامم دکتار ،حااس درمان تدت معاوجه بود  واب  غیر و نادر خون سرطان از مشابه نوع یک برای

را متقا،د کرد  بود تا در مورد واوعیت وضعیت بیمار خود باه او  (George Flandrin)او دکتر جورج ولَندرین  همکارص ویانم پرووسور برنارد و 

تاا ساریعا باه دنحاال او غیر واب  ،الج است.  ا  ایادی از ،لم خواسته بود  چیگی نگویند؛ ،لم میدانست که بیمار است اما خحر نداشت که بیماری

آراما  همیشاگ  خاود را دارد. تنهاا  شاا برنارد و ولندرین ب رستندم هر چند که او دوی  واوع  این درخواست را ،نوان نکرد. ،لم مشاهد  کرد کاه 

"با شدت بیشتری انجام پگیرد. کیش ساختمان  جگیر  چیگی که او هنگام بازگشت به تهران گ ت این بود که پروژهای 

" 

پگشک ورانسوی در میان پنهان کاری زیادی پاریس را ترا گ ت. هنگام  که پارواز ایار وارانس در ورودگاا   1353اردیحهشت  11در  

باار باه ایاران ایناه وزیار دربه آنهاا گ ات کاه بارای مع ص ویان ص ویان مورد استقحال ورار گروتند و م آنها در باند وردوگا  توسط دکترمهرآباد نشست

د چارا کاه یساهان باه نظار میرذکه معاینه ،لم دور از  زمگ  کردم برنارد به همکار جوان خود متوجه شودوراخواند  شد  اند. بدون اینکه دکتر ص ویان 

د ،لم باه لم رسیدند خو. تنها زمان  که آنها به مد  زندگ  ،داشتبه همین خاطر نیازی به پنهان کاری ن مشکالت سالمت  ،لم شناخته شد  بود و

ناه چنادان  راز در بارد  شادند و ا  ار شد  اند. از آنجا آنها باه نیااوران "رویس"آنها دوی  واوع  آمدن آنها به ایران را آشکار کرد که برای معاینه 

راد بادون ردن و بردن اوکه دوتر کار شا  در آنجا بود روتند. از طریق این درر امکان آو و به وسمت کاخ واجاریدند سمت راست کاخ وارد ش  بگر

اوساانه ای  الواات باا شاا ماینکه کس  در کاخ از ورود  یا خروج آنها آگا  شود امکان پذیر بود. جورج ولندرین ا ساس  را که برای اوواین باار در 

 آنهاا باه را یمااری خاود،الوام ب آورد. او و برنارد متعجب زد  و تدت تاثیر ورار گروتند هنگام  که شا  بیاور خیلا  معماوو  داشت را به خاطر م 

 ت روبرو هستند.میاوعه اس با و آگا  ای در مورد بیماری خود مال ظه واب  بیماری که بصورت توضیح داد. این دو دکتر متوجه شدند که با

بود. او مای  به  کارهایش در انجام پادشا  نظر با همراه  در کردند. ایننشار  ای به مراجعه گذشته شا  به دکتر ولینگر انه شا  و نه ایادی  

 وادر ایان ماورد  متخصصان متعددی در مورد یک مشک  و دریاوت نظرات مختل   بود که به او کمک میکرد تاا تصامیم خاود را بگیارد.مشاور  از 

ه شاا  محاتال باه طاالع دادناد کاولندرین نظر خود را در مورد بیماری او بگویند. آنها آزمایش خون  از شا  گروتند و به ایاادی امیخواست تا برنارد و 

 رد کاه آنهاا سام ر د. تشاخیصشودر نگد بیمار ن ""که اشار  ای به کلمه  اشتسرطان ون وم م  باشد. ایادی متعجب زد  نشد اما اصرار د

نگام  کاه هل نحود که شا  با ایندالم واب  وحو طان خون بود.راصیال   ون  برای ا،الم س ""تواوق رسیدند بیماری آن به  روی نهایت

یادو مپپُ نساه ژرژنتیجه بررس  آنها را شانیدم معناای آن را درا نکارد  باشاد. از شاانس باد ایان دکتارانم در هماان زماان روایس جمهاور ووات ورا

(Georges Pompidou)  رای م بسایاری بااو را با ،الواه دنحاال میکارد. او و ،لام ا تارا از بیماری وودن ستروم ووت کرد  بود و شا  اخحار مر

 1353هاار در ودرت در بتصمیم رویس جمهور ورانسه در پنهان کردن بیماری خود از مردم ورانسه داشتند: این تصمیم شراوتمندانه برای مردن در ص

 یک رویس مملکت امکان ادامه کار با کرامت تا ودظه مر  وجود دارد.  نشان میداد که برای

                                                           
 شناسم متخصص خون خون  41
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زیاد ،لم بودم هار چناد  ا تمال به م سپهحد ایادیم ژان برناردم ژرژ ولندرین و وشا ار آگاه  این جریان بر دوش وش 1353اردیحهشت  تا 

با را یاا در خاناه ای اجاار  ای در شامال شا   با دکتران عاوجهیب مکه او در هیچ جای خاطرات خود از دانستن این مسله سخن نگ ته است. ،لم ترت

و شهر دادم یا در اتاق کوچک  در کاخ سعدآبادم یا در مد  اوامتشان در نیاوران که معمو  هنگام  کاه شاهحانو مشاغول کارهاای رسام  خاود باود 

 و 42کلرامحوسای  وارص ساه از روزاناه دوز ولندرین معاوجه را باا تجاویگ یاککودکان به مدرسه روته بودند و یا در همان خانه امن شمال شهر. برنارد و 

بعد نداشاتند. آنهاا در شاهریور باه  پاریس آغاز کردند. کاری دیگری بجگ کنترل بیماری تا رسیدن به مر له بدران  از بیماری او پیشروت بر نظارت

و باه  (Paul Milliez)ودند: دکتر ،حاس ص ویانم اساتاد ورانساوی او دکتار پُا  میلا  تا اینگمان سه ن ر دیگر با این راز آشنا شد  بتهران بازگشتند. 

 ت. ا تمال زیاد مقام رسم  ناشناخته ای ]نام او هیچووت شناخته نشد[ که مد  اوامت او در شمال تهران برای معاجه مورد است اد  ورار میگرو

 بااا او در  ااین تعیاایالت زمسااتان  شااا  سااوویس )St. Moritz( 43وغیتسنت ماادر ساا   1353برنااارد و ولناادرین شااا  را دوبااار  در دی  

اوتصاد جهان  به آنجا رسیدند: بازارهای ماو  بخاطر امتنااع پادشاا  ایاران بارای پاایین آوردن  در و خاص   ساس زمان یک در . آنهامالوات کردند

م  (Valéry Giscard d’Estaing)ه وَو غا  ژیساکاغ دیساتَن ویمت ن ت بسیار  سااس شاد  بودناد. دووتمردانا  از جملاه روایس جمهاور ورانسا

ساوویس باه برای دیدن شا  و ا،مال ن وذ بارای منااوو ملا  خاود  (Henry Kissinger)جانشین پُمپیدو و وزیر امور خارجه آمریکا هنری کسینجر 

در  خیار از باا ی  سایحاز نگاران  روزنامه و ی تلویگیون ند. مالوات دکتران با شا  در سنت موغیتس بخاطر وجود کارکنان کاناوها  بودپرواز کرد

اما شا  طحق معمول خونسردی کامل  از خود نشان داد و به کارهای معمول خود پرداخت. ولندرین با تعجب به شاا   به همرا  بودم اوشای بیماری شا 

کاه در صاورت زماین خاوردنم  میدانستند بخوب  او  که هر دودر   مرد شد کردن با سر،ت از کنار او در  ال اسک  شا م  نگریست هنگام  که 

  شا  میتوانست طداوش پار  شود.

ژیسکاغ دیستن بعدها بازگو کرد که در طول صدحتهای خود از شا  پرسید  بود که چرا اینقدر اصرار دارد تا کارها را در ایران باه شاتار  

و بسیار جوان ارای جانشین  ترجیح میداد تا زودتر از پادشاه  کنار  گیری کند اما پسرش ب به رویس جمهور ورانسه پاسخ داد که او شا انجام دهد. 

. پایاه گاذاری کناد درنما صانعت  کشاور یاک باه را ایران انتقال ساختاری و ب  تجربه بود. او گ ته بود که مصمم است تا بر ودرت بماند تا زیربنای

 آن نیاز است زمان است.بیشتر از هر چیگ او روشن کرد که چیگی که به 

*** 

 1352از آغازی ساد  در دوتری کوچک که وقط با یک منش  خصوص  مشغول بکار شد  بودم بودجه ،ملیات  دوتر مخصوص شهحانو وار  در ساال 

 هاگار بایش از پنجاا   به پاسخ و  ام  آن شش سازمان و بیست س رم برای ادار   جم کاریم برنامهچه  کارمند در آن به پنج میلیون د ر رسید و 

نامه نوشتن به پادشا  و یا ملکه یک سنت ایران  باود و بسایاری از ناماه هاای  کاه باه  .او ورستاد  میشدم مشغول بکار بودند به خیارکه  نامه سا نه

"دوتر شهحانو میرسید درخواست کمک بود. او توضیح داد: 

" 

                                                           
 میکنناد ایجااد تاداخ  بادن در کاه سرطان  های سلول گسترش و رشد با که است سرطان ضد داروی یک )Leukeran( ووکران تجاری نام با )Chlorambucil( کلرامحوسی   42

 از مسارطان از مختل ا  اناواع درماان برای کلرامحوسی  .کند م  کار اصخ سرطان  های سلول شدر کردن متووف با که است نند ک آوکیله ،ام  یک کلرامحوسی  .نمایدم  محارز 

 شود. م  است اد  ون وم یا و خون سرطان از خاص  انواع و هوچکین بیماری جمله

 .م  باشد سوویس ا نگادین  در  در آمد و روتپر  آوپ  شهر ووکسیک  موریتس سنت  43
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باه خاود ندیاد   داشاته باشادو منابو بسیار در اختیاار  ن وذ که به این انداز  م دنیا هیچ زن مستقل  به انداز  شهحانو ور 44از زمان کاترین کحیر روسیه

یدا را به   اور ما   ا  شهحانو ور  بخاطر شایستگ  خود بعنوان یک ودرت سیاس  ظهور کرد  بود. هر ه ته او نخست وزیر هو .و ندید  است بود

 هار در از ن اوذ رابیه بروارار میکارد تاا از کارهاای او  مایات کنناد. او وزرای دووت باپذیروت و راهکارهای سیاس  را مورد بدث ورار میداد. او 

معناا  باه ایان در ،وض که ممیکند وابسته به او را بیشتری مردم مبودن تر وعال که دریاوت سختش از را  برخوردار بود. او مل  بوروکراس  از سید 

 جمو میشد. خانه او پیش درر در بیشتری مشکالت بود که

تهران پایتخات را باه شهحانو به این اتهام که انقالر س ید زندگ  سنت  مردم را مخت  کرد  است بسیار  ساس بود. رونق ساخت و ساز  

"تراویک آوود  کرد  بود. او گ ت:  تراکم و ساز و دودم ساخت

ای یاوتن زماین م او اوق را برهلیکوپتر برای انجام مراسم با آمد و در  ین روت "

یادان ی او تحادی  میکا  از مووقیات هاا ""برای تحدی  آن به پارا جستجو میکرد. 

بقه وارار اسات ین میادان مساادر  ال س ر به اروپا بود که شهحانو با خحر شد که ا شا مسابقات اسب دوان  در منیقه غرب  تهران به پارا بگرگ  بود.

 خاتصمک دانشاگا  کاه ی ساختماناین زمین را برای مه ای نوشت و از او خواست تا مجتمو های شهرک  شود. او برای شا  ناتحدی  به یک  دیگر از 

خت هتا  اینتار اما ووت  صدحت از ساخت و سااز باود وادرت شاهحانو نیاگ مدادود باود. او باا ساا د.ده اختصاص تدصیالت باشد و ورهن  هنرم به

باازار  ی نگهاداری یاکدر هر صورت انجام گروت. تالشهای او در مشاهد باراکونتینانتال بعنوان ساختمان  بدنما مخاو ت کردم اما ساخت این هت  

 بووادوزر در باا از مغ و خانه دریاوت صدها که زمان  شد زد  و شت شهحانوودیم  کشف و خنث  گردید و شهردار مدل  اودام به تخریب آن کرد. 

 ویران شد  است. بود  شد  رژیم ،لیه مردم مد  ا ساسات به کمک که خرابکارانه اودام یک

،ملیات روزانه دوتر مخصوص شهحانو ور  توسط یک منش  که به صال دید همسرش منصور شد  بود ادار  میشد. در اواخر دهاه چها   

در دانشاگا   شا از  1350م مدقق و رویس داشنگاه  که در وروردین این سمت در اختیار کریم پاشا بهادری بود. بعدها او توسط هوشن  نهاوندی

"  آورد: ماباود باه خااطر  آگاا  نهاوندی نیاگ خسته کنند  شخص  شهحانو ور  که از سحک جایگگین شد. پهلوی شیراز استقحال کرد  بودم

و و مقام رویس رادیا به1349رضا ویح م نگدیکترین مدرم اسرار او در سال پسر دای  شهحانو ور م  "

سین نصرم  سید   گذاشت. مانه خود تاثیر یخواهامور ورهنگ  با دیدگاههای آزاد و ها تلویگیون مل  ایران منصور شد. ویح  در این مقام بر رسانه

 ساهاز تدصای  در موس بود. نصر با شهحانو ور  هنگام  که در اوای  دهاه چها  بعاداو معروف شیعهم یک  دیگر از مشاوران برجسته  مای،ل از یک 

". نصر به خاطر م  آورد که آشنا شد ماساچوست دانشگا  هاروارد به ایران بازگشت تکنوووژی

" 

                                                           
شدم نیگ شناخته م  کاترین کحیر که به ،نوان( خورشیدی 1175درگذشت  - خورشیدی 1108زاد  ): ) ВеликаяII Екатерина (روس  بهم کاترین دوم روسیه  44

متوود شد  بود و  پروس در )Sophia Augusta Frederica (سوویا اوگوستا آنهاوت ز ربست او با نام. سال این مقام را داشت 34بود و به مدت  روسیه امپراتریس کشور

و از او  بودسوویا  هم نام خواهرناتن  پیر کحیر و هم در روسیه زیاد بودنام سوویا هم با وجود این که کرد. انتخار  خوددرآمد نام کاترین را برای  ارتدکس پس از آنکه به مذهب

 .ملکه اویگابت روسیه ترجیح داد نام مادرش یعن  کاترین )زن دوم پیر کحیر( را انتخار کند مبود،موم  ماند  خاطر  بدی در اذهان 
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ت  گر شهحانو هر چند که هیچووت بیور رسم  ا،الم نشدم طرودار آزادی های بیشتر بودم مددودیت های بیشتر برای ساواا درخواس 

ساته یوکاه بیاور پ میکرد و خواهان خاتمه سانسور بود. آزادیخواهان استد ل میکردند که این اصاال ات بارای مانادن سالینت در ولحهاای مردما 

حودنادم روی از شاا  نیاپکاه واادر باه جوانترم تدصی  کرد  تر و دنیوی تر میشدند ضروری بود. بسیاری از روشن کران و  ت  تعادادی از چپگرایاان 

را به خود گروته  میانج  یا یهای خود و همکاری با شهحانو ور  بودند. آگاهانه و یا غیر آگاهانه شهحانو نقش واسدضر به کنار گذاشتن بیم و تردیه ا

"بود که همسر او چه  سال پیش در زمان پدرش رضا شا  به ،هد  داشت. رضا ویح  م  گ ت: 

" 

شهحانو از ودرت خود در دربار و کانال تماس  خود با پرویگ ثابت  برای کمک به هنرمندانم نویسندگانم نمایشنامه نویسان و شاا،ران  کاه  

"یر و یا مورد آزار و اذیت ماموران امنیت  ورار میگروتندم است اد  میکرد. او میگ ت: دستگ

ر د  هنگاام  کاه زناد  رودی هنرمناد شاناخته شاد "

"نو گ ات: عاه کارد. شاهحاان برای داشتن موهای بلند دستگیر و به کالنتری برد  شد  بود و به زور موهایش را کوتا  کرد  بودند باه او مراجخیاب

 هحانو نیاگ ازشاشا  مواوقات کارد تاا روایس پلایس را اخاراج کناد. اماا  تا  خاود  "

ای سااواا ننادگان را باری ناجوانردانه ساواا در امان نحود. وح  از شرکت شهحانو در رویدادهای اجتما، م کارمندان او نامهای شارکت کتاکتیکها

یت  از ورود ماموران امن م  ورستادند تا وح  از اجرای مراسم چک شوند. اما شرکت او در اوتتا  یک  از گاوری های هنری خدشه دار شد هنگام  که

ر آنگماان در ن جوادی کاه دی دیگر را مورد بازجوی  های تدقیرآمیگ ورار دادند. یک  از دوستان ودیم  اوم وریدومیهمان جلوگیر کرد  و تعداد چند

ماامور  رد  باود و ازدانشگا  تهران تدریس میکردم یک مامور ساواا از او خواسته بود تا بارای سااواا جاسوسا  کناد. جاوادی ایان تقاضاا را رد کا

ا ر و شاتنااردم ایان پیاام دیادار میکاشاهحانو وار   و پادشا  با منظم طور به که کس  آن هم بهخواسته بود تا دوتر او را ترا کند. این نوع ار،ارم 

 میداد که هیچ کس برای تدت نظر گروته شدن دور از دسترس نحود.

نتقادها نداشت به خود جلب میکرد. ،لما نگران بودناد کاه یاک ا این شهحانو توجهای منقدین به همسرش را که تشکیالت او ،الوه ای به 

اوظاه م مددر داخ  رژیا نظر کند. اظهار دانستند م  خود  ق آنها زن چنین مقام برجسته ای را کسب کند که در امور داخل  و امور خانواد  که که

رزنش میکردناد. رد  بودند ساز بین ب آنها را که آنان بیست سال پیش کاران  مانند اردشیر زاهدی شهحانو را برای دادن امیدهای کاذر به خرابکارن 

م کاه زیار درباار ،لاواما انتقادهاای زاهادی میتوانسات بیارف  ""یک بار اردشیر زاهدی از شهحانو پرسید: 

ود. شا  بکمونیست تود   ستری و یک  از ، وهای سابق اما برجسته  گردادگ سابق وزیر رویح  دیگر برای زاهدی بود نیگ نشانه رود م که معاون او

 باه بلکاه وطئاهمت از شاانه اینترجیح میداد که تا م  توانست چپگراها را دستگا  خود بکار گیرد. او ورار دادن آنها را تمام  سیو  دووت نه بعناوان 

ا باا استخدام میکرد راگر شهحانو کمونیست و ماووویست های سابق میدید.  ستمو جمو شدن روشن کران بدور سی پیشروت نهای  از ای نشانه ،نوان

ارساونگ  تناد. تاون  پمجوز همسرش بود. سیاستمداران خارج  که به دربار پهلوی روت و آمد میکردند تاثیر میانه گارای شاهحانو را خاوش آماد میگ

ودم شاهحانو ترس و ابهت ب میدیدم. در جای  که شا  اوهام بخش شا م  خوب  برای من شهحانو ور  را مک"س یر انگلستان در ایران در اینمورد گ ت: 

یان باود کاه او . تصور کلا  ااوهام بخش ،شق و مدحت بود. زیحام باهوشم باهنر و مهربان بود و بنظر میرسید که با همسرش رابیه ای آزاد و باز دارد

 "او م ید و سودمند بود.بگوید و تاثیر  شا ید خود را به ]شهحانو[ یک  از معدود آدمهای  بود که م  توانست ،قا
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 ونگرگاا  دیگار از زماانه هاای  هاتجاری رونق داشات و در بر یهای  از زمان بعنوان بندر ههدر صد  های گذشته جگیر  کیش در خلیج پارس در بر

در اواخر دهه چه  این جگیر  را دیدم این جگیر  دوران بدی را میگذراند و تحدی  به چند دهکد  شد  باود کاه از  شا دریای  بود. اما زمان  که  دزدان

. او مجذور این جگیر  شد و تصمیم گروت که سوا   طو ن م آر هوای معتدل زمستان م مووعیات طریق ماهیگیری و واچاق امرار معاش میکردند

کیلومتری از سوا   جنوب  ایران[ کیشم ایان جگیار  را مدا  ایاد  آوا  بارای تعیایالت و پایگاا  مناساح  بارای بازدیاد از بناادرم  26استراتژیک ]

امیدوار بود تا با بازسازی این جگیر  بعنوان مکه ای برای ترویستهای اروپای  و منیقه ایم آن را میسازد. او همچنین  تاسیسات نظام  و ن ت  مجاور

 های تپه میان در ییالو  واوو بگر  س ید ای به کیش روتند تا نوروز را در مد  اوامت خود خانه 1354خانواد  پهلوی در اواخر اس ند  ا یا کند.

"مدرن ایان خاناه  کامال طرا   ند.شن  در سوا   غرب  جگیر  برگگار کن

ویاالی کایش مدایط خاناه باگر  ساا ل  را داشات کاه  "

بازی ها در اتاق های ویال پخش شد  بودند. شهحانو باا دوچرخاه خاود در راهروهاا  رکات کودکان و  یوانات در آن در  ال دویدن بودند و اسحار 

همسار او باه  ""میکرد. او میگ ت: 

از دور میشد سار شاا  را در میاان مداو اان سارهن    توانست به وسط آبها میروت. خاطر کوسه ها از شنا کردن خودداری نمیکرد و تا جای  که م

 جهان بین  که او را با وایق همراه  میکردند دید.

یگد  سال بعاد از گروت. س اش آیند  مورد در ساز سرنوشت  به تصمیم شا در  او  که میهمانان او در سا   در  ال وذت بردن بودندم 

تم شاا  تصامیم ساال از توصایه ،لام بارای تقسایم وادر 2ه را  را برای  کومت شخص  او هموار کرد  بود و بعد از گذشت سرکور ناآرام  ها ک

ین  او گروت تا شروع به کار دشاوار اصاال  سیساتم سیاسا  کشاور کناد و اجااز  آزادی بیشاتری در کشاور بدهاد. مشاکالت ساالمت  و جانشا

"بود که  . او دریاوتهسط تشنجهای اوتصادی که توسط رونق صنعت ن ت ایجاد شد  بودند نیگ آش ته بودبگرگترین دغدغه های او بودندم اما او تو

یتاه ای از شاا  روش معماوو  خاود را در پایش گروات و کم "

ردناد کوش بود. آنها اشار  پیشنهادات را اراوه دهند. گگارش آنان برای آدمهای به از ای مو،همج مشک  گروتن نظر در متخصصان را ایجاد کرد تا با

 ن اوذ از  ،ماوم که شا  با یک سری چاوشهای مهم روبرو است: مشکالت اوتصاادیم وسااد اداریم رکاود سیاسا م شورشاهای جواناانم نارضاایت 

مختل ا  وارد  وشاار اصاال ات از جواناب انقالبا . طحقاه یک ساختار کام  با هریش طحقه کارگری یک ی  ها و ظهورآمریکا خصوص به و خارج 

 دم اداماه دووات پهلاوی هناوز تاابیاورید نشد  بو دوام بعد از او نیگ بتواند که مستقل  سیاس  نهادهای ایجاد به مووق کنون تا شا  که آنجا میشد. از

الر س ید و رونق م انق1342زاریان و روشن کران. شا  ا،تقاد داشت که سرکور سال ،لمام با : د زیادی متک  بر رضایت سه گرو  سنت  داشت

شد  بود از میاان بارد  باود. هار چناد کاه در ساال  1285-1284اوتالف را که منجر به انقالب  مانند انقالر سال  یک تکرار صنعت ن ت پتانسی 

وات دو ،لیاه شادن بسیج به بودند که اختالوات خود را کنار گذاشته و شروع مت شا  به  دی سرخورد  شد وهر یک از این گرو  ها از  ک 1355

  شان ریان که سحک زندگسنت م بازا اوتصاد پاسداران های نگران  و کرد  بودند. شکایات رو انیون و روشن کران بخوب  شناخته شد  بودم اما ترس

 بود.شناخته شد   به خیر اوتاد  بودم کمتری خارج  شرکتهای بگر  و سرمایه گذاری هاتوسط ظهور ودرت دووت پهلوی و 

بازدم آن بود. یک خحرنگاار ایرانا   اوتصادی جامعه روا  و دَم تجارت که ندایران بود شُش های اگر مساجد ولحهای تپند  ایران بودندم بازار

"در اینمورد نوشت: 

رها در کنار مساجد ساخته میشدند بازا "
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 مشااور  در کارهاای باانک  و و کااری معاامالت رسیدگ  مسئوویت متک  بودند که بازرگان طحقه بر و برای اینکار دوی  خوب  وجود داشت: ،لما

کد  هاای شاو دان یاتنشار مادارس ماذهح مهای خیریاهم ندرآمد رو اانیون در ساازما %80 1355. تا اواخر ن را بر ،هد  داشتآنا گذاری سرمایه

ردم اوهیات سرمایه گذاری میشد. رابیه رو انیون و بازاریان از تجارت نیگ گذشته بود. بازاریان نقش مهم  در کمک به ،لما برای بسایج کاردن ما

زار بارای کماک باه را  انادازی ماامور از باا 5000برای مراسم و را  اندازی دسته های مذهح  داشتند. برای مثال در تهران مالها انتظاار وراخوانادن 

تا مدلاه هاای جناور و شارق تهاران  بازار،ملیات مراسم مذهح  که د  ها هگار شرکت کنند  را برای ما  رم ان به خود جلب میکرد داشتند. شحکه 

"گسترش م  یاوت که طروداران خمین  در آن مدله ها زیاد بودند. در نحود آزادی بازاریان است اد  از 

ناان آخوندها به را  انداختند. مساجد توساط آشانایانم وامیلهاا و مشاتریان آ با سیاس  تاکتیک  اتدادبه همین خاطر و  "

 در آسان  آنهاا را به شد م  دند کهاوسون شد  ای بو مخاطحان مذهح  مورد است اد  ورار میگروتم چرا که مریدان مناسب ابگاری عنوانب و   میشدرااد

"کرد. یک نظار  گر ایران  اشار  کرد که  بسیج خور هدف یک از  مایت

" 

ن باه   بارای رسایدو وزیران او مصمم به ساخت دووت  ووی و مرکگی به سحک مدل ورانسوی بودند و به همین ،لت بازاریاان را ماانع شا 

"ال ات م  دیدند. روزنامه کیهان در اینمورد نوشت: اصمدرنیت و 

کاارگران پاار  ووات  تا  ت  مخواست تا تعداد کارمندان خود را ا،الم کنند کوچک کارهای و از کسب که دووتووتی"

 ا،مال یبرا دووت رسم  های و ازتالش  ا،تراض کردند. ایرانیان ذاتا به ودرت مرکگی مشکوا بودبازاری ها  منیگ شام  بیمه تامین اجتما،  شوند

ساوء اسات اد  جامعاه  وطماو  باه تجاار و داران مغااز باه باا اتهاام ویمت متن ر بودناد. وزارت بازرگاان   تتثحی در دخاوت یا و ماویات آوری جمو و

تاورم  ران وش  و کمک بهرا برای آذار و اذیت هر کس  که مشکوا به گهمگرا دانشجویان برای اثحات اتهام خود و  بیشتر خشمگین کردبازاریان را 

هاه چها  باه د زمانوین بار از و بسیاری از بازاریان را برای او زیان م  رساندوو بازاریان ادووت به سود و من خشنتاکتیک این بودند استخدام کرد. 

   د.انسمت سیاست کش

رای وادرت و ثاروت آناان شاود. تگریاق میلیاردهاا د ر باتهدیادی تحدی  به طحقه بازاریان سنت  نگران بودند که اصال ات اوتصادی شا  

داتم نساج م پتروشیم  و صنعت خودرو و مخصوصا معرو  وانونها و دساتور اوعملهاای جدیاد بارای ا،ماال سیساتم ماویاات  و آمد ن ت در توویدر

"تهدیدی جدی برای استاندارد زندگ  و درآمد بازاریان بود که پایحند شعار  مبانک  جدید

 تگریاق به تصمیم که رونق بودم بازاریان مخاو ت خود را پنهان میکردند. اما شا  و وزرای او زمان که اوتصاد ،موم  در  ال  بودند. تا زمان  "

آنها ،ملکرد جاایگگین را کاه سارمایه گاذاری مووات درآماد مداسحه ای شدند.  داخل  گروتند دچار اشتحا  اوتصاد در کشور ن ت  درآمدهای بیشتر

را داشت نپذیروتند. ،واوب تصمیم گیاری  بیشتر کشور تا زمان  که زیربنای داخل  ساخته میشد و آمادگ  جذر و توزیو سرمایه ازدر خارج   ن ت

نوشات:  1353نیویاورا تاایمگ در گاگارش خاود در آباان تمام  درآمدها در یک زمان در درون کشور بگودی خود را نشان داد.  سرمایه گذاریدر 

"
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مشکالت دیگری که توسط ویمت با ی ن ت بوجود آمد  بود شام  کمحاود مساکن ارزان ویماتم " 

یرانیان وقیر در  ال تدم  درد و رنج بودندم تپه های شمال تهران در  ال تحدی  شادن بود. در  او  که ا متخصص کار مواد غذای  اساس  و نیروی

روتار ناهنجار آنان طحقه سنت  ایران را شوا زد  کارد  باود. مجلاه نیوزویاک بود که   به نمایشگاه  برای نشان دادن ثروت تاز  به دوران رسیدگان

" کرد:گگارش 

 

اوتصاد مصرف  که چراناک  ب  پنا  گذاشته شد  بود اوتصاد ایران بیور خیرداشت.  دنحال به ورشکستگ  رونق اوتصادی کوتا  مدتاین 

ا رساوخت خاود  اتوارد در رکود اوتصادی بسر م  برد و بصورت زیادی هگیناه و کنندگان ن ت در غرر در معرض ضربات جانکاه  ورار گروته بود

از واول    در بر داشات.های ن ت  ،واوب سیاس  آنمخارج را تصویب کرد  بودم اوت درآمد د ر پایین آورد  بودند. برای شا  که شخصا میلیاردها

" :نیویورا تایمگ

: اساتند  شادن دمش در خیر ماجتما،  بین شا  و مر وزیر دربار ،لم همرا  شا  نگران بود. او دریاوته بود که ورارداد "

"" 

ر کنیاد و یاا ایران واگذا یک توطئه بود. سه سال وح  او به شرکتهای ن ت  غرب  اووتیماتوم داد  بود:  ق تووید ن ت را بهشا  مشکوا به  

ل آن  ق واروش رد  و در وحاکیدی تن داد  بودند که طحق آن  ق تووید ن ت را به ایران واگذار دخاا ایران را ترا کنید. شرکتهای ن ت  به وراداد ج

در ن در باه واروش آرا در بازارهای جهان  بدست آورد  بودند. مشک  این بود کاه شارکتهای ن تا  موظاف باه خریاد ن تا  نحودناد کاه واا ایران ن ت

که تقاضای ن ات  هند تا زمان . با اشحاع بازار جهان م آنها ترجیح میدادند تا س ارشهای جدیدی به شرکت ن ت ایران اراوه نداشندبازارهای جهان  نح

ک ا  شاد  باود. شامانابااو  در غرر اوگایش م  یاوت. نتیجه آن شد که میلیونها شحکه ن ت وروخته نشد  بر روی دستهای شرکت مل  ن ات ایاران 

 جازات میکنند. من ت که زمان  در اختیار آنان بود  پمپاژ سودآور  قوقگروتن و داشت که شرکتهای ن ت  غرب  او را برای مل  کردن ن ت 

در ،ین  ال نیاز داشتن به او در جامعاه ای کاه خود و  دووت از تاج دور کردن برای تالش خود کرد  بود. دراشتحاهات  دو ودم بعدی شا  

نان نمود. در تئوری  گر شاا  آو  گر )رستاخیگ( را جایگگین  کرد وغو را ایران رسم  سیاس   گر دو 1353عا در  ال تغییر بودم در اس ند سری

تار و   آزادورار بود که تاج و تخت را از ناآرام  های اجتما،  در آیند  دور نگا  دارد و به مردم نگدیکتر کناد و ماردم ایاران را آمااد  سیساتم سیاسا

اساسا  مشاروطه  واانون دوان بارای نهاای  خود که تشکی   گر رستاخیگ را بعنوان تالش  مردم با دیدگا  این ارتحاط بروراریبازتر کند. اما شا  در 

 اساالم  و جاایگگین کاردن آن باا تقاویمشمسا  . اشتحا  دوم شا  تصویب پیشنهاد از بین بردن تقویم هجاری کامال شکست خوردمیدیدند  1285

جشان  نشاان دادن بارای  رکات بود. این سال پیش باز میگشت 2500 به بیش ازشاهنشاه  ایران  که تاریخ شروع آن به تاجگذاری کورش کحیر 

 1355در ساال شح  مذهح  و گیج کردن ،موم  شد. ایرانیان  کاران توهین ب  دوی  به مداوظه با،ث 1976 سال ورن در نیمه سلسله پهلوی در

اکنون روشن بود که شا  و وزیر ارشد او برای مادت زیاادی در اناگوا  کومات از خوار برخواستند.  2535ند و صحح روز بعد در سال به خوار روت
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"کرد  اند. اظهارات ،موم  شا  به همین امر اشار  داشت. او م  گ ت: 

 ""بار دیگر او گ ت:  "

ود کاه م ایرر بایاتم این طرز ت کرها نشان میداد که شا  در  ال از دست دادن ادار  اوضاع بود. ساوها پیش س یر بریتانیاام د نایس را

"

"  

*** 

رکور درآمادها و سا یبرمارتحط باا وساادم ناابرادر  او  که اوتصاد ایران در  ال ضعیف شدن بودم رو انیون مذهح  نوین گرای  و پیشاروت را کاه 

لیونهاا   خورشایدی میپدید  مندصر به ایران نحود: در دهاه پنجاا این رد م  کردند که با،ث دوحستگ  ،موم  به مذهب میشد. سیاس  م  دانستندم

 یاوتاه بودناد. دیم واسنت و راهکارهای  در آرامش آنها ،وضم مسلمان شیعه و سن  در ترس از نظام سرمایه داری به سحک غرب  مشترا بودند. در

"شریعتمداری گ ت: اوعظم  آیت اهلل 

ن در ،ربساتان  ومسائ 1353در آباان  "

 یشتری به مکاهم  شکست و  جاج ب   ور  جاج در مراسم سا نه  ج در  ال اوگایش است. هر  ج رکورد سال وح  راسعودی گگارش دادند که 

خاود  گناهان آمرزش برای امیلیون زاور در دشت ،روات برای خواندن آیات  از ورآن و د، 1٫6و  دود ادامه داشت  1356م  روتند. این امر تا آبان 

 رد تار نظام  ی جدید وواز متاز  آغاز ورن  و اندیاط یک ورن آغاز بود: پایان یکهم  و پایان نشان دهند  یک نمادین آنها هم گرد هم آمدند. ،حادت

 .بود آمد  وجود به ه تم ورن در سعودی غرر های بیابان از که  ایمان تاریخ

غرب  و یا ،وارض جاانح  روناق صانعت ن ات باه اناداز  ایاران ا سااس نما  شادم در کشاوری کاه  سحک به توسعه در هیچ جای  سر،ت 

اران آیت اهلل خمین  م هنگام  که طرود1354دی اوگایش م  یاوت. اووین نشانه های ناآرام  در خرداد ا ساسات مذهح  در واکنش به رکود اوتصا

د طلحاه هاا وریاا خارداد دسات باه تظااهرات زدنادم خاود را نشاان داد. 15وی یه برای بگرگداشت دوازدهمین ساوگرد تظاهرات   وز  ،لمیه ومدر 

 سن ا ،ناوان باه م  رانااآرا ابتادا ایان در شا  ""میگدند: 

  باود. او پرساید: ت سیر کارد. از خمینا  اخیارا در   اور او ناام بارد  شاد " " آخر های

"

و ورزیادن  یروهای ودیم ناما در خاطرات وزیر دربار ،لم میتوان ترسیم درا تدریج  این دو ورد را در شروع خرابکاریهای  "

با صادام  ساینم  خوی  به وزیر خود ا،الم کرد که او از طرف آیت اهلل شا  1355 وروردین 23زمین در زیر پاهای این دو ورد را مشاهد  کرد. در 

ا هاست کاه ،راوا  او ودرتمند ،راق که به تازگ  شیعیان ،راق را سرکور کرد  بودم میانج  گری کرد  است. اما او گ ت که مشکوا  نمرد جوا

ر دانشگا  شیراز سخنران  وروردین ،لم د 26بعد در  ""توجه خاص  به این مسئله کنند: 

 ""انجام داد که در آن 

مقادس ارت امااکن ا یای ،الوه ،موم  به اسالم مددود به وقرا و بیسوادان نحود. ا، ای دووت و سپهحدهای ،او  رتحه ارتش نیگ باه زیا 

نشانه جحران گنا  ها و راه  برای ثروتمندان بود تاا  مایات خاود را از  م  روتند و در کالسهای میاوعه وران شرکت میکردند. شرکت در نماز جمعه
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"در اینمورد گ ت:  م وزیر امور زناناورادی که مانند آنان خوشحخت و دارا نحودند نشان دهند. مهناز اوخم 

کاه از امااکن مقادس ،اراق و  از تجربه شخص  خود صدحت میکارد او "

م باه شاا  گاگارش هنگام  که ،لا 1355میدید. در مهر  پسروت از شواهدی ،نوان به نگرشهای اینچنین  را شا  مکه در ،ربستان زیارت کرد  بود.

رواتن باه ارتش را برای  707واطمه و مادر زنش خانم دیحا تقاضای است اد  از یک هواپیمای  وا   رتداد که جمع  از خانمها به رهحری خواهرش 

": دشا بسایار ،صاحان او شهر مقدس مشهد کرد  و وصد زیارت دارندم 

اما هنوز هایچ چیاگ  "

  باه واردی ماذهح . ایان زن زیحاای جاوان کاه یدتحشهناز در رد زندگ  سکو ر و  وا   رتتلخ ترین ضربه نکرد  بودم تصمیم دخترش او را آماد  

 مانند هیپ  های سان ورانسیسکو بود  ا  از ورق سر تا نوا پای خود را با چادر سیا  م  پوشاند. زمان 

*** 

ساته تهاران برخوا شهناز از شورش  سلینت  به انقالب  مذهح  منعکس کنند  تجربه نسا  جاوان  باود کاه از طحقاه مرواه شامال وا   رت دگرگون 

باه وطان  ا  های دنیاامش و نیاورانم جدا شد  از ریشه های ورهنگ  خودم تدصی  کرد  در بهترین دانشگبودند. بگر  شد  در مدله های مروه تجری

ما  ار کانوان یک تحاه عاجتما،  روبرو است. آنها شا  را ب جدی بازگشته بودند تا دریابند در کشوری در  ال رشد زندگ  م  کنند که با مشکالت

زنادان ایان ور مهاای آناان مشتاق در یک  دیدن خود با تود  های مردم و مدرومیات. م  دیدندب  سوادی ر و وقو او را مسئول دو هگار سال پنداشتند 

له گاروتن از راه  برای واص ان،نو مسلمان  به تلخ و وحاسهای تند اید  آل های خود را به اید  آو  دیگر تعویض کردند و با پوشیدنخانواد  های مروه 

 برسد که آنرا میاوعه بودند تا چه ن و مادران آنان ،گیگ بود است اد  کردند. تعداد کم  از آنان  ت  کتار ورآن را باز کرد تمام چیگهای  که برای پدرا

د. ر آغاوش کشایدندکرد  باشند و تعداد کمتری اطالع ،میق  از مذهب شیعه داشتندم اما در شورش ساد  وو انه خاود باا شاتار اویاون ماذهب را 

"در اینماورد گ ات:   سن پاکروان رویس پیشین سااواام روشکرزند سم ورسعید پاکروان

ا سااس  دشاد  باو هلوی ایجاادپ دووت امنیت  که توسط  طرد از نیگ او نیگ در خانواد  ای مروه بدنیا آمد  و بگر  شد  بود اما او "

"نم  کرد.  پشیمان 

" 

شهنازم خسرو جهانحان  به خانه پسر ،موی نامگد خود نق  مکان کرد  بود. شاهگاد  پاتریاک ،لا   وا   رتدر ما  های وح  از ازدواج با  

در پاول زماان  مار  طابین بیست سال پیش در سانده هوای  جان خود را از دست داد  بود. در  وا   رت ،لیرضا بود که شا ورزند برادر بگرگتر 

ل ساک  شم کریساتین چُاو کاه توساط مادروهساتانیتوود شاهگاد  رضا پهلویم پاتریک ،ل  بعنوان وارث وانون  تاج و تخت شناخته شد  بود. خود و 

(Christiane Choleski) در طریقت و  بعنوان یک کاتوویک بگر  شد  بودم در اواخر دهه چه  خورشیدی در سان رانسیسکو زندگ  کرد  بود و

یم یات اهلل مالیارمیاوعه کرد  بود و به شناخت تمام  ادیان ،الوه مند شاد  باود. بعاد از بازگشات باه ایاران تدات نظار آ (Taoism)مذهب چین  

،دلم  با کاترین رابیه ایمان زرو ان  اوراط م به اسالم روی آورد و ،لنا به انتقاد از رژیم ،موی خود بعنوان رژیم  نا،ادل و واسد پرداخت. در آن 

و پایاان و ولاج شادن ا رابیه این دو بعد از سقوط کاترینا در یک صخر  نوردی رووسور یدی  ،دل جرا  و یک  از دوستان نگدیک شا  داشت.دختر پ

  و باه دگ  محاتال شادبیمااری اوسار هماهر بود و  ا  خود را در یک صندو  چرخدار مددود م  دید ب ییاوت. این زن جوان با نشاط که اسب سوار

 در روی آورد  بود.مواد مخ
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کرد.  بودم ازدواج که او نیگ به مواد مخدر ا،تیاد داشت و ورزند یک سروشگر در ارتش شاهنشاه  م،دل در نهایت با بهمن  جت کاترین

لا  پاتریاک ،د دناد و ماننابر خالف انتظاراتم کاترین باردار شد و دختری بدنیا آورد. پس از بدنیا آمدن دخترشان این زوج از مواد مخادر دوری کر

جر  به کو  ها ورار کرد  و با تعداد زیادی اسلدهم مدمات و مواد من  1354اسالم را در آغوش گروتند. اما این زوج یک ودم پیشتر روتند و در سال 

ه بهمان  جات کاود و پسر خکردند. این کار آنان چندان مووقیت آمیگ نحودم کاترین ولج بود و این زوج دختر  ا،الم شا  سرنگون  برای را خود وصد

یروهای امنیتا  ت  برسانند. نو هه با کمین کردن چند پلیس مدل  را بکم اما آنها هنوز مووق شدند را نیگ بهمرا  برد  بودند داشتازدواج پیشین خود 

 شاه هاای  را تا  در زیارزوج بادون جند. کودکان این ورددر نهایت آنها را رهگیری کرد  و در غاری به دام انداختند و با شلیک گلووه از پای درآ

 مادر خود پیدا شدند. وپدر 

 اوی از را بعناوان ، و شهحانو کاترین را از دوران کودک  ما  شاناختند و او شا خانواد  پهلوی را  یرت زد  کرد. داستان این درگیری 

اد  منجار شاد. شااهگ گ خاانواد تلاخ شاکاف باه  ادثه ود. اینناگهان  و و شیانه تقریحا باور نکردن  ب دگرگون خانواد  تصور م  کردند. ،مق این 

ی که ین ختم شد. ورددووت ،موی خود دست زدم ،مل  جن  طلحانه که به دستگیری و زندان  شدن در زندان اواتهام ،موم  بر ضد به پاتریک ،ل  

"اسات و کرد که به مدت ه د  روز مورد باازجوی  وارار گروتاه بود اد،ا  زمان  وارث تاج و تخت

گارش خارجاه خاود گا به مدض آزاد شدن برای جلوگیری از آبروریگی بیشتر به  حس خانگ  درآمد. منابو اطال،ات  آمریکا به وزارت اماور "

"،ماوی خاود متن ار اسات و  رد  است که ازکسرونازم دختر شاهگاد  ،حداورضا برادر ناتن  شا م ا،الم  وا   رتدادند که 

ناد کاه هانحاان  بودج ورخسااورادی که بیشتر از همه تدت تاثیر ورار گروته بودند شاهدخت ور نااز و  "

 اوراط  مدق شدن به اسالاز را  دوستانشان و ملتقلید کاترین ،دل و همسرش را نگدیکترین دوستان خود م  دانستند. واکنش آنان به مر  این زوج 

                     خمین  بود. اوعظم  اهلل آیت

،لام شااهد جار و بداث شادید ایان پادر و دختار در ماورد  1354شا  از ،ملکرد دخترش ،میقا نارا ت و سردرگم شد  بود. در خرداد  

ا رناز دوستان خود شه وا   رتبر سر میگ شام بود.  ""

 بدادی. ،لام ردبشادت  مایات میکا با اینکه چند کشاورز و ژاندارم را در طول شورش کوتا  مدت خاود باا ضارر گلوواه از پاای در آورد  بودناد

شاد  باود باه  صادحت کارد. ،لام کاه مساتقیما باه شاهناز خیار وع باه شردر مورد معن  واوع  اسالم که بدث این دو را ویو کرد و  خشمگین شد

"ه کامشااهد  کارد  گ ت که تندروهای مذهح  باید به تیمارستان روان  ورستاد  شوند و یا در زندانهای نظام  شالق زد  شوند. او وا   رت

" 

روی هر چند که خسرو جهانحان  نشان داد که پدر خواند  ای واب  ا،تماد است و ورزند خواند  خود مهناز را دوست میداردم اما ن وذ او بر  

 اوی از بعناوان ، ودخا اق  مادرش با،ث نگران  بگرگ  در دربار شد  بود. با وجود رد کردن وراثت خاندان پهلویم این زوج اصرار بر نگاا  داشاتن

   بودندکردر کاخ را دخاندان سلینت  و زندگ  کردن در کاخ سعدآباد بصورت رایگان داشتند. آنها  ت  تقاضای کشیدن دیواری بر دور خانه خود 

جیح  خواست پول تاوبه درکه این تقاضا از طرف ،لم به بهانه ممنو،یت کشیدن دیوار در مدیط پارا کاخ رد شد. جهانحان  همسر خود را ترغیب 

ا ز آن مهمتار رابیاه او باا .باودایران  به ووکس های موتورسیکلت واردات برای دووت   ب  کردن برای  مایتدر  ال  و کرد  بود بیشتر از پدر خود

نظاام  ورد  بودناد تااخاو وسام  آمریکا زد  بودناد نظام  ن امنیت م دووت م اوسران پلیس و پرسن مسئو تروریستهای مجاهد بود که دست به کشتار 

 کند.  م خود معیوفب  میگ شااسلینت  را سرنگون کنند. اگر شا  به دنحال مدرک  برای خیانت بودم وقط کاو  بود که نگا  خود را به طرف مق
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"او در مصا حه ای ا،تراف کرد: . داشته باشدویلسووانه  دیدیشا  سع  کرد که به این مشک   

او تالش بارای  شخصا "

ه آتاش بام اماا  تا  ساع  در نه تنها او را رد م  کردنادبودند از بهترین خانواد  های ایران  که داشت که چرا اینهمه جوان تدصی  کرد  ا ردرا آن 

 کشیدن گذشته و وراثت خود داشتند. تمای  آنها به مر  هم او را و شت زد  و هم تدت تاثیر ورار داد  بود.

*** 

واین در  طاول اوود. ون ااوی او را تشادید کارد  با برخاوردار نحاود و رگحااری از اساترس هاای روزاناه سارطان درتهرگگ از یک وانون اساس  با واو 

سارطان ای ،لام را بار مردیدارهای خود از ایران دکتر ژان برناردم جورج ولندرین و پ  میلیگ با دکتر ،حاس ص ویانم دکتر متخصص  کاه وزیار درباا

د. کیاف ن  او نما  باشاتساکی که دکتر شخص  شا م سپهحد ،یادیم وادر به مراوحات رسید  بودند این نتیجهبه دم خون او مورد معاوجه ورار داد  بو

تایم    یاک پادشاا .دکتری ،یادی مملو از داروهام ورص ها و کرم های  بود که او را بیشتر شحیه دکترهای روستا متصور میکرد تا پگشاک خصوصا

وز مشاکل  ه در صورت بارآنها دریاوتند که ،یادی نگران آن است ک ا  میگان صدیح دارو را دریاوت نم  کند.ورانسوی ابراز نگران  میکردند که ش

نادرن در بعهاد  بگیارد. ول را بیماری او پیشروت و درمان با توصیه برنارد مواوقت کرد که همکار او ولندرن نظارت شا او مورد سرزنش ورار بگیرد. 

 بهحوهه انقالر بود.  در 1357کرد و در مجموع چه  و ه ت س ر مخ یانه به ایران داشت و آخرین س ر او در آذر  به تهران پرواز 1353بهمن  30

و صحح هر دوشنحه به دوتار خاود ما   پاریس را به مقصد تهران ترا میکرد  شنحه هرهر سومین  اوبرنامه کاری ولندرین بندرت مت اوت بود.  

رد و یاا پا  وات ژان برناکه هیچ کس از غیحت اوبا خحر نشد  است. او معمو  به تنهای  س ر میکرد اما بع   او باز میگشت تا اصمینان  اص  کند

مارستان سان میگ ت از بی میلیگ او را همراه  میکردند. بع   اووات او در طول دو یا سه روز دو بار به کاخ میروت. هنگام  که او پاریس را ترا

و  هاران توواف داشاتتورودگا  شارل دوگ  میروت و سوار هواپیمای بعد از ظهر ایر ورانس باه مقصاد مانیا  میشاد کاه در در اواسط ظهر به   ووی 

س بیاگینس کاال ویدیف جلرورودگا  مهرآباد را در تاریک  شب ترا میگ ت. ولندرین تا جای  که م  توانست مدتاطانه س ر م  کردم همیشه در 

الشار آن و  شاد  باود و ه از هواپیما خارج میشود. در انتهای راهرو ماشین  که از طرف سرهن  جهان بین  ورستادم  نشست تا اووین ن ری باشد ک

مااو  را گمارا  کننادگان ا ت وعال بود منتظر او بود. رانندگ  شحانه از ورودگا  به خانه امن گاه  او وات شام  تعویض وسیله نقلیه میشد تا تعقیاب

م شاا ری ه به روال کااکوتا  و مشک م ولندرن از خوار بر میخواست و برای مالوات صحح زود خود به کاخ برد  میشد. بستکنند. بعد از یک خوار 

 کاخ سعدآباد و یا به خانه امن برد  میشد.میا او به کاخ نیاوران

آوتاار دو ماشاین باه سامت درر ضالو جناوب   میشد. کم  بعاد از غارور بیور دویق  برنامه ریگی ورود و خروج ولندرین به مدوطه کاخ           

سپهحد ،یادی که در اوواین ماشاین وارار داشات سرهن  جهانحین  و یا یک  از دستیاران او در تاریک  شب مراوب بودند و نیاوران نگدیک میشدند. 

ی ولنادرین باود بادون بازرسا  باا او اکارت شناسای  خود را بارای بازرسا  تدویا  میاداد. اماا ماشاین دوم کاه  جلوی درر کاخ تووف میکرد و

شا  )جهانحین ( ترجیح میداد که نداند که این روت و آمدها برای چیسات.  ت راهنمای  نگهحانان بیور سریو از درر کاخ میگذشت. رویس مداوظ

"جهانحین  بخاطر میاورد: 

" 
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. هر پنج روز یکحار پورشاجا رانناد  پاریس ورستاد  میشد م بهپورشاجاامیر نام پیشخدمت اوم  از آزمایشگاه  در تهران به شا نمونه خون  

": ورشااجا میگ اتپدریاوت کلرامحوسی  به داروخانه مد  م  ورستاد. سپهحد ،یادی مسئول نظارت بر تست و دریاوت داروها بود. ای را برای 

است. از آن  ر  متورم شد اما زمان  که ولندرن شا  را در پیست اسک  دیگین مالوات کرد متوجه شد که طدال شا  دوبا "

اماا چارا؟  -اثیر گذار نحود تاد  ورار میداد طحیع  در خون بود. داروهای  که شا  مورد است  غیر های سلول میگان نشانگر اوگایشاو بدتر تست جدید 

  سااد  ای ست. این اشتحاپیشخدمت دوم شا  بیور ات او  شیشه داروهای شا  را با ورصهای اشتحاه  پر کرد  اچنین استنحاط کرد  بود که ولندرین 

 یدیگار رصا در شیشه وار بود که به سادگ  واب  انجام بود. برای جلوگیری از شایو شدن بیماری شا م دکترها تصمیم گروته بودند تا کلرامحوسی 

را  "کوین رسای " آنهاا کلماهداشت. در گگارشهای پگشک  خود  رسی  ورار دهندم ورص س یدی که شحاهت زیادی به ورصهای کلرامحوسی کوین  بنام

 اوادام یاک ناوان، کرد  و ورصهای کلرامحوسی  را در شیشه های  که برچسب کوینرسی  داشت وارار میدادناد. روزی باه "کلرامحوسی  "جایگگین 

 یه کندم و اینته رسی تصمیم گروت تا یک شیشه اضاو  از ورصهای کوین پیشخدمت شا  کشورم  از خارج در رسم  س ریک  از یشپ ا تیاط م و

 اضاوه ای بود که ورار بود او ورصهای کلرامحوسی  را در آن ورار دهد تا مصرف دو ما  شا  تهیه شد  باشد.  شیشه ورص

به کیش پرواز کردند هنوز کشف نشد  بود. شهحانو متوجاه شاد کاه  1355ای تعییالت نوروز اشتحا  در نسخه هنگام  که پهلوی ها بر 

باه   شاار تیار ماا  پهلوی همسرش متورم شد  است اما توسط سپهحد ،یادی خاطر جمو شد که هیچ چیگ نگران کنند  ای وجود ندارد. هر چند کاه د

گین و وضاعیت شاکایت کارد و در اواخار تابساتان باود کاه داروهاای مناساب جاایگ دم نارا ت  های پوسات  و سار در،لم در مورد درد پهلوی خود

 جسمان  شا  متعادل شد.

کار همیشاه در و هرانداز  که شا  سع  در ورار از واوعیتهاای بیمااری جسامان  خاود داشاتم اماا در اینکاار موواق نمیشاد. او بیشاتر از

یعهد رضاا ی تدصیالت ووبگرگ  را به مجله نیوزویک ا،یا کرد و در آن نقشه خود را برا جانشین  خود بود. دو ه ته وح  از س ر کیشم او مصا حه

"شا  توضیح داد: ا،الم کرد.  را برای برکناری از سلینت و ،الوه خود

"ورار نمیداد.  ""او پسرش را  "

" 

 ود. بمثحت  ""به سوال مصا حه گر که پرسید: شا  جوار 

"پاسخ داد:  شا 

" 

باود:  دار معنا  اظهارات او شروع اما مدارد 1367در سال  را نار  گیری و واگذاری سلینتوصد کاظهار کرد که او بیور ،لن   گرچه
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*** 

م او 1355در جگیر  کیش شهحانو ور  در  ال تالش برای مهار نگران  های خود در مورد آیناد  باود. چناد روز پایشم در اول واروردین  

یه کارد  تشاح" " به جشن پنجاهمین ساوگرد تاجگگاری رضا شا  شد  بود. او ب  ت اوت  مردم را بهمتوجه برخورد سرد مردم نسحت 

دو مارد تارس  کرد  باود. آن که شاید مردم ایران ،الوه خود را به سلینت ا دست داد  اند و شت زد و ،لم را هنگام  که گ ته بود  شا بود. شهحانو 

موم  مردم دور ،ت که از نگرش  د او نسحت داد  بودند. آنها به این نتیجه رسید  بودند که این شهحانو اس از به تخیالت بیش او را رد کرد  و آن را

،الواه  کشاورزان را برنامه های بگر  اجتما،  دووت طحقه متوسطم کارگر و ": "شد  است. ،لم به او اطمینان داد که

: "است و شکایات تعداد مددودی از روشن کران جای نگران  ندارد. شهحانو ور  گ تمند نگا  داشته 

 

«

 

شهحانو از س ری استان  بازگشت و زن  خیر را به صدا در آورد. اینحار به جای نوشتن نامه ای به همسرش و یا صدحت  1355در خرداد  

"ن  خود را به ،موم ا،الم کند. خیار به گگارشگران او اخیار داد که بر سر نهارم او تصمیم گروت که نگرا

  واردان تاز برای این در صورت  کهاستم تهران دیگر وادر به جذر تاز  واردان نیست و او نگران ان جار اجتما،   "

"او بعدها توضیح داد: د. ایجاد نشو مد  سکونت اشتغال وبه میگان کاو  

قابلاه مت روساتاییان با مشک  مهااجرکه  مانند ترویج صنایو دست  و کسب و کارهای کوچک ان شهحانو از ابتکار "

یجاد کنند. است  روستای  دثروتمند مواوقت کردند تا نمایشگا  های  برای نشان دادن و  مایت از صنایو  میکرد  مایت میکرد. به اصرار او تاجران

 شان میداد. را     ها را کوچک ن مشکالت مقیاس اما هنوز

اید  هاای ایرانم که او امیدوار بود  مساو  میاوعه در طول رونق صنعت ن تم شا  ایجاد اتاق وکری به سحک آمریکای  را تایید کردم گرو  

رانم تعادادی از پژوهشاگرانم صانعتگ ورار دهاد. در اختیار دووترا صنعت ن ت  رونق از ناش  سیاست جدیدی در مورد چگونگ  مدیریت در تغییر

در  وکال و مشاورین  قوو  تدت  مایت هوشن  نهاوندی که سمت مدیر اجرای  آن را بعهد  داشت به ، اویت ایان انجمان درآمدناد. ایان گارو 

مادیریت نهاونادی و  گروتاه اسات. درا کارد  و جادی را آنهاا نگران  هاای شا  که این امربود به بخشیدن اطمینان برای تهران ویحرال جامعه خدمت

نیگ میلو بود که نهاوندی آرزوی نخست وزیری داردم هر چناد کاه  شا یت شهحانو ور م هر چند غیر رسم م به این مجمو وحول مشرو،یت داد.  ما

او هرگگ نهاوندی را مناسب این سمت نم  دانست. در سیاست کهنه ت روه بیناداز و  کومات کانم انتصاار نهاونادی بعناوان روایس گارو  میاوعاه 
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  نکند. نخست وزیر نیگ با تدریک پلیس مخ   برای اذیت و آزار را ت کامال ا ساس خوددر سمت نخست وزیری  هویدا اینکهبرای  شد وسیله ای

 نهاوندی و خل  در کار او سع  در انتقام گیری کرد.

د زنادگ  بصاورت وابا  تاوجه  به دربار شوک  غیر منتیر  داد. هرچند که استانداردر ایران گگارش گرو  میاوعه در بار  نگرش ،موم   

مشخصاا از  توهماات خاود در ماورد مادرنیت ساخن ما  گ تناد. نگاارش کننادگان گاگارش و بهحود یاوته بودم مصا حه شدگان در بار  سرخوردگ 

ت ه تاه هاا ویان بمادانشاجدنیروهای امنیت  انتقاد م  کردند که جوانان ایران  و طحقه متوسط را با سلینت بیگانه کرد  بود. دستگیری و بازداشت 

آناان ر  میکارد. نیااوران اشاا ایجاد کرد  بود که با،ث خشم خانواد  ها و دوستان آنان شد  بود و انگشت اشار  آنان به با ی تپه هاای  ب  وانون جو

  یاس  و رسیدگسسیستم . اگر ودمهای  برای اصال  داد  استهشدار دادند که روشهای خشن ساواا  ت  میانه روها را به دامن مخاو ین سوق 

 زنادگ  در دموکراسا  از به شکایات اساس  انجام نمیشدم مشک  بگرگ  در را  بود. طحقاه متوساط ما  بایسات درگیار مساای  میشاد و معیااری

باا  حااط اود  و ارتتگریق میشد. شا  شدیدا از نتیجه گیری گگارش آش ته باود. او ایان نتیجاه گیاری را کاه دووات از مسایر خاارج شا ایران سیاس 

. هار چناد ر گذاشته استگارش بر او تاثیگ. اما تصمیم او در تدوی  گگارش به هویدا بیانگر آن بود که این ا ساسات ،موم  ویو شد  است رد کرد

دا باه صا وسار  گاگارش با  را باا  بارد. رویاب خاود ا،تحار که هویدا نه وصد آن را داشت که به کارهای نهاوندی ا،تحار بخشد و نه اینکه  اضر بود

را کشاید  باودم  ز مات خوانادن آناگار هویادا کرد که  شهحانو اظهار تاسفکناری گذاشته شد و توصیه های آن هیچگا  مورد بدث ورار نگروت. 

 ""یاوته های آن 

چشمان تیگبین او با،ث اوشای یک  از بگرگترین رسوای  های دوران پهلوی شادم بیش از هر ووت شهحانو نگران اثرات مخرر وساد بود.  

 در مرکاگ ایان رساوای  مجمو،اه میخواندناد. 46ورانساه نمدکوم به ونای باوربُ سلسله 45"" نسخه ایران جریان  که برخ  آن را 

ماورد ،الواه  ستحندی باه ارزش یاک میلیاون د ر باود. ایان مجمو،اه جاواهراتورار داشت که شام  گردن بندم گوشوار  و د جواهرات  از ن یس ای

"وردی را برای پرس و جو نگد جواهر وروش ورستاد. جواهر وروش به نمایناد  شاهحانو گ تاه باود: او بود و به همین خاطر  شهحانو

ی م ورماند  نیروی دریای  شاهنشاه م  قوو  نسحتا مناسب داشتم اما به دریاسا ر ،یا "

 هیچ وجه استیا،ت خرید چنین مجمو،ه جواهرات  را نداشت. شهحانو جریان را با همسر خود در میان گذاشت و او نیگ دستور بررس  واوری مسائله

 بود.  شد  اوشاء مسلح نیروهای از سیح با ترین سوء است اد  در را داد. زمان  که تدقیقات پایان یاوتم دریاسا ر تدت بازداشت بود و

،اگت ارتاش باودم اماری خیرنااا باود.  و وساد در رد  های با  نیروهای ارتش برای سلسله ای سلینت  که بقای آن متک  بر شایستگ  

تجهیگات  های شرکت ازوع پیدا کرد  است و اغلب در میان مقامات ایران  شیهنگ ت  داد که ورهن  وساد برای کسب ثروت نشان رسم  تدقیق 

                                                           
 ا،تحار و خوشنام . داشت در آن دخاوت آنتوانت ماری ملکه همسرشم ات اق اوتاد و ورانسه شانگدهم وی و دربار درمیالدی  1785 سال در ای بود که  ادثه اوماس گردنحند جریان  45

ویمت(  گران سیارب اوماس گردنحند یک ههگین )برای سلینت  سازان جواهربا وریحکاری سع  در کال  برداری از  او کهبا این تهمت  مشد  بود دار وکه شایعات توسط که پیشتر ملکه

 در دیگر د ی  اب که مشد  بود لینتس از ورانسه مردم سرخوردگ    یاد میشود که با،ث وادث از یک  ،نوان به   مهم  است کهتاریخ ین جریانا. از بین روت   بود بیور کل کرد

 .شد ورانسه انقالر بهمنجر  نهایت

آید. به شمار م  کاپت  خاندان از ور، خاستگا  این خاندان ورانسه است و یک شاخه  .بود اسپانیا و هورانس و کشور اروپا های مهم پادشاه از خانواد  بوربون سلسله\دودمان  46

( پارما و سیسی )ایتاویا و جنور اسپانیا ین خاندان برم اورادی از امیالدی 18سد   راندند. سپس درورمان م  ورانسه و ناوار بر سد  شانگدهم میالدی شاهان بوربون ابتدا در

 .ن استدست گروتند. پادشا  کنون  اسپانیا از دودمان بوربو  مهم  را در هاینشیندوا هار  شدند و اورادی دیگر از بوربونچی

 .غ  شدنظام پادشاه  ملاین  انقالر ورانسه در پ  1792 بر ورانسه ورمان راندند تا اینکه در 1589 بر ناوار و از  1555 پادشاهان بوربون از
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در  شاا بودندم تقاضای رشاو  ما  کنناد.  خود نظام  های سیستم در وحال ایران اب سودآور وراردادهای بستن هب که شدیدا ،الوه مند مخارج  نظام 

واطمهم تنها دختر رضا شا   وا   رتر او مربوط میشد. رسوای  دیگری نیگ بود که به او نگدیکتر بود. این رسوای  به خانواد  خواه ال کشمکش با 

تاا ازدواج کارد  باود. ازدواجا  کاه بارادرش  (Vincent Hillyer)و ،صمت اوملوا دووتشاه م اووین بار با یک آمریکای  به نام وینس نت هیلی ار 

واطمه به ایران بازگشات و  وا   رت م1338در سال کرد  بود. پس از طالق  را سلبسلینت  خواهر خود  که اختیارات با آن مخاو ت بود دی 

 شاا مدمد خاتم م رویس نیروی هوای  شاهنشاه  ایران و یک  از دو خدمه ای که  ارتشحد تیمسارو با  گروت سر از را خود های مسئوویت و ،نوان

م  شخصیت  باا وادرت و رهحاری باا اساتعداد باود کاه از همراه  کرد  بودم ازدواج کرد. خات 1332امرداد  و ملکه ثریا را هنگام خروج از ایران در

 صاورت تاروردر  پادشاه برای  شایسته ایمریکا او را جانشین آبود که س ارت  شایو ای گسترد  طور به ا،تماد کام  شا  برخوردار بود و همچنین

ت  باوغ بار صاد میلیاون د ر انحاشاته باودم و در هنگاام شا  و یا  ذف شا  در صورت یک کودتا میداند. اما در آخرین ساوهای ،مر خودم خاتم  ثرو

رشو  گیری بگر  در رابیه  یک ماموران تدقیق در واشنگتن در  ال اوشای همدست  او در جریان1354مر  خود در سانده سقوط کایت در سال 

 .ندگرومن آمریکای  به نیروهای هوای  شاهنشاه  ایران بود جنگند  های با وروش جت

به خود مشغول کرد  بودند و او را به این نتیجه رساند  بودند که برای  ا  آنهاا شا  را  1354انات نارا ت کنند  در اواخر سال این جری 

"دست به اودامات  بگند. او کمیته ای از کارشناسان را  اندازی کرد تا باید 

ا، ای کمیته شام  وزیران ارشدم روسای امنیت  و سار دبیاران روزناماه  "

به خود گروت. آنها از شا  درخواسات کردناد تاا باا  ""بعدی شا  شد که نام  های سیاست . گگارش  که آنان تهیه کردند پایه تغییربودها 

. آنهاا توصایه کردناد تاا ر گ تگاو را بااز کنادسا و دیگر سازمانهای بین اوملل  که از سوابق  قوق بشر ایران انتقاد میکردناد بین اومل سازمان ، و 

"کتار وغو شود و سانسور روزنامه هاا و مجاالت کااهش یاباد. یکا  از شارکت کننادگان در ایان کمیتاه گ ات:  1200ممنو،یت 

 اساتایاران  MIT(47( شاهد این مد،ا دانشگا  آریامهر بود که تصور میشاد ام آی تا  ".

 سسات بادن باه را تا نشاط و زندگ  بود در  ال انجام میشد. همگمان تالش  مخت  دانشجوی  تظاهرات توسط جدی طور به کالسهای درس آن که

شاخه سوم رستاخیگ شود. او امیدوار بود کاه اینکاار  \ بال نهاوندیمساو  ایران به ریاست  میاوعه گرو   داد تا اجاز شا د. تگریق کنن رستاخیگ  گر

 و ملا  جحهاه باا یکاارهم باا سرسختانه هوشمندانه شود. اما او هنوز بدث های از ای درجه و ها اید  تحادل به تشویق این نهاد سیاس م با،ث تدرا

 را او امیدوار بود که اتاق وکر نهاوندی بتواناد آنهاا .بود مخاوف ندبودداد   ،ذار 40 و 30دهه های  در را او که چپ و گر دو ایرانم آزادی نه ت

 باشد. ایران مر  به رو سیاس  تحدی  کند که وادر به دادن جان تاز  ای به نظام میانه رو نیروی یک به

*** 

خاود باا یکادیگر کردناد.  اوکاار مقایساه به شروع صدا و سر سیاس  کشورم ب  جو در ظریف ت تغییرا دیپلماتهای مستقر در تهران با ا ساس کردن

 نیروهاای باین روزانه مصادف با درگیری های ایران سیاس  و اوتصادی گرچه شا  تصوری از ا،تماد به ن س و ودرت از خود نشان میدادم ب  وراری

 دود صد ن ر شام  پلیسم تروریست  1355جنوب  شهر مدو میشدند. در سال  های  ومه های زاغه چریکهای مجاهدین خلق بود که در و امنیت 

شهر بوووع م  پیوست کشاته شادند. جامعاه ایاران در  مرکگ تجاری در  ین درگیری های مسلدانه که گاه  اووات در مناطق گنا  ب  و شهروندان

 Uri)به ایران س ر کرد و از س یر اسراوی م یوری ووبران   (Charles Percy)س  پ رسناتور چاروگ  1355 ال رسیدن به نقیه ان جار بود. در سال 

                                                           
47  MIT  =ssachusetts Institute of TechnologyMa (ماساچوست تکنوووژی موسسه) 
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Lubrani)  :نظرش را در مورد اوضاع ایران پرسید. ووبران  جور داد"

" 

باا را منظما   آمریکاام جلساات س ارت سیاس  مشاور م معاون(John Stempel) ته یکحار دیپلمات آمریکای  جان ا ست مپ  هر چند ه  

واروردین  25 میکارد. در برگاگار در رستورانها و کاو  شاپ های تهران دبیر دوم س ارت شوروی (Guennady Kazankin) گوا نادی کازانکین

"کردند. کازانکین از استمپ  پرسید که  مالواتیکدیگر را  مرُ پیتگا رستوران این زوج در 1355

ن پرساید یاو از کازار ""استمپ  پاسخ داد  "

و در  رین نظاام  داد ولسیینم مجاهدین خلق را با سال  مسلح کرد م تما رهای  بخش سازمان که آیا او با شا  مواوق است که یاسر ،رواتم رویس

»"کمپ های خود در وحنان پنا  میدهد: 

" 

و  تهاران اساتیک دو ه ته بعدم در هشتم اردیحهشتم استمپ  و کازاریان دوبار  یکدیگر را مالوات کردندم اینحار برای نهاار در رساتوران 

"بعد برای صرف وهو  در رستوران تی ان . کازاریان ،الوه مند به دانستن نظر استمپ  در مورد 

" 

 "" :استمپ  اورار کرد

 ""کازاریان او را تدت وشار ورار داد: 

 "استمپ  پاسخ داد: 

" 

 ""ت او را ویو کرد: در اینگمان کازاریان صدح 

"در جوار سوال بعدی کازاریان که آیا وزارت خارجه ،قیاد  دارد کاه شاهحانو وار   ""استمپ  پاسخ داد:  

"ه بنظار میرساد اساتمپ  تصادیق کارد کا "

" 

"د که نظر مسکو در مورد آیند  ایران چیست؟ کازاریان پاسخ داد کاه اتدااد جمااهیر شاوروی سپس استمپ  از کازاریان پرسی 

" 

 ""پرسید: استمپ   

                  ""او پاسخ داد:  
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 شهادت شنهت

 

 

  ال و هوای ،جیح  در جریان است.

 بدانم که ما چه مووو انقالب  در ایران خواهیم داشت. دوست دارم

 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

188 

 

 ن ات با  ارزان به بازارهای ن ت سرازیر کردن به سعودی ،ربستان تصمیم از ناش  دووت  ان  درآمدناگه اوتصاد ایران بخاطر کسری 1356در بهار 

 و ایاران توسعه های پروژ  ماو  تامین براین ت  دوبار  ویمت اوگایش از شد. این  رکت ،ربستان سعودی که با تدریک آمریکا انجام شدم مانو ثحات

ی  ها در نهایت صحر خود را در مقاب  متدد ایران  خود که سیاساتهای تهااجم  ن تا  او ناه تنهاا اوتصااد شد. آمریکا شا ارتش توسط  نظام  تجهیگ

ه داد و ایرانم بلکه اوتصاد متددان غرب  خود در اروپا و آسیا را تهدید میکرد از دست داد  بودند. باازی مخ یاناه آمریکاای  هاا و ساعودی هاا نتیجا

ماو  را تسریو کارد. در  شدید بدران شد  یک بین  ن ت  پیش رای اوتصاد ایران باخت میلیاردها د ر در درآمدویمت ن ت تثحیت شد. هر چند که ب

". شاا  باا اوواات تلخا  ا،تاراف کارد: نسحت به ماا  پایش ساقوط کاردمیلیون بشکه در روز  2و یا  %38روز اول سال نوم تووید ن ت ایران  9

"  

 هاایبانک کنسرسایوم از و مهاا را ا،ماال کارد صارف هگیناه توواف   بودجاه دووات خاود را کناار گذاشاتمنخست وزیر هویدا پیش بین 

یاا وغاو  وه بعادها موکاول ته کشید  بود و بسیاری از پروژ  های ساخت و ساز صنعت  و دوا،  به باا،تحارات  .ام کردتقاضای و اروپای  و آمریکای 

د و در تابساتان توویاد شاد  باو %50شد  بود. کمحود درآمدهای ن ت  همرا  با خشکساو  در جنور ایران بعث پایین آمدن توویدات صنعت  به مقدار 

"آمد که با،ث خاموش  های گسترد  در سیح کشور شد. نیویورا تایمگ گگارش داد:  شحکه برق مل  بشدت پایین

 10یع  برق تا  ومه های جنوب  که  ت  واود سیستم واضالر بودندم از و "

ر کند جای او منصو خواهش کرد که نخست وزیر خود را کنار گذاشته و شخص دیگری را شا  سا،ت نارضایت  داشتند. وزیر دربار اسداهلل ،لم از

 ""و هشدار داد که 

شدن اوضاع شدم هنگاام  کاه بخاش سااخت و سااز بیاور کلا  از  تالشهای دووت برای تدت کنترل درآوردن صرف مخارج با،ث بدتر 

 اتاق ه ریاست شعحهک (William Lehfelt) رکت ایستاد و هگاران جوان کارگر کار خود را از دست دادند و راه  خیابانها شدند. ویلیام و ه  لت 

"ا بعهد  داشت بخاطر م  آورد: ر ایران در اوکتریک جنرال تجاری شرکت مناوو گ نمایند و متدد  ایا ت بازرگان 

" ووین دووت آمار رسم  بیکاری مسئ "

" 

برای تدم  بیشتر مخاو ین و  ""ادی همرا  شد با نقشه شا  برای آزادیهای اجتما،  ایران و این انقحاض اوتص 

وصیه کاهش سانسور. اما با سقوط آزاد اوتصادم پرویگ ثابت  تدلیل  را در اختیار شا  گذاشت که در آن جلوگیری مووت  آزادی های اجتما،  را ت

بسر،ت از کنترل خارج شد  و به تالش خمین  برای سرنگون  سلینت انجام شد  بودم در اوای  دهه چه  که اودامات مشابه  او اشار  کرد  میکرد.

"سید  باود و ر میلیون ن ر 35جمعیت ایران به  زمان تا کنوناز آن  منجر شد  بود.
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اگار تظااهرات خیاباان   "

م های اجتما،  باشدم او مجحور خواهد شد تا سرکور دیگری برا  انادازد و خیار خاونریگی در پایش شروع شودم هنگام  که شا  در  ال معرو  رور

"پیشهاد داد که  یات  است که از روز اول مقامات ودرت خود را باه رخ کشاید  تاا خواهد بود. ثابت  

ت  را میاوعه کرد اما نتیجه گیری آن را نپذیروت. او تعاداد نایم میلیاون سارباز در اختیاار گگارش ثاب شا  "

بازساازی شاد  باود. ،لا  رغام خحرهاای باد  کاما  طاور داشت و ارتش در  مایت او راسخ بود. اوتصاد و جامعه ایران در چهارد  ساال گذشاته باه

یران با او همرا  بودند. هنگام  که شاا  گاگارش را باه ساپهحد نصایری تدویا  داد باه او اوتصادیم او ا،تماد کام  داشت که اکثریت خاموش مردم ا

"گ ت: 

شا  نیازی نم  دید تا به من   باوان  مانند ثابت  یادآوری کناد کاه وُّار  "

نجات ایران از دست کمونیسم به خیابانها ریخته  یرا وراموش نکرد  بود که مردم برا 1332شاه  همیشه در کنار اوست. او هرگگ روزهای تاریک 

 ان[ با هر سخت  که روبرو شوندم بر ضد او خواهند شد.بودند. شا  هرگگ باور نداشت که ورزندان او ]مردم ایر

نیااز اسات. هار چناد کاه او نگاا  مثحتا  باه  آزادی ها و امتیاازات بیشاتربرای راض  کردن خلق و خوی ناآرام  ها به معتقد بود که  شا  

ه کااماا پاذیروت  نداشاتم م  دانست 40و  30دموکراس  به سحک غرب  که او که آنرا مرتحط با آش تگ  های ساوهای جن  جهان  دوم و دهه های 

ک  شاحق شرایط خود تغییار اجتنار ناپذیر بود و پنجر  ورصت که به او اجاز  داد  بود تا جامعه ایران را ط 1285وانون اساس  مشروطه بازگشت به 

 رشگسات بارایاو با  پروازاناه  کومات تاک  گ شدن بودم اوتصاد در رکود بود و آزماون بلناد وخیمدهد در  ال بسته شدن بود: سالمت  او در  ال 

م  کرد  ظهور همرا   ال در متوسط طحقه های آرمان با اگر سلینت ورار بود باو  بماندم م  بایست خود را . شکست خورد  بود سلینت از  مایت

د کاه مشاک  ایان باو ه کارد  باود. اینحاارکه درخواست پایان استحداد و  کومت وانون اساس  مشروطه را داشتند. شاا  اصاال  مسایر را واحال تجربا

م هرگاگ د واذت ما  بارد امسلما مخاو ان او نم  توانستند تصور کنند که شاه  که از داشتن ودرت تا باه ایان  کهبلم هیچکسم نه تنها طروداران او

  اضر باشد داوطلحانه از آن چشم پوش  کند. 

شاهدخت اشرف به کاخ نیاوران روت تا نگران  های طروداران و  1356ردین شا  اول نقشه خود را با خواهرش در میان گذاشت. در ورو 

ی ساازمانده م ان پوششا  بارابعنو از آزادی هارابط های خود را با شا  در میان بگذارد. آنها هشدار داد  بودند که سیاستمداران و مذهحیون اوراط  

،واما   ا یک  دیگار ازرد که انتخار اخیر جیم  کارتر بعنوان رویس جمهور آمریکاو اشار  ک کارهای خود است اد  م  کنند.تدریک و بسیج کردن 

روش سال  های اد مددودیت وکارتر از کارنامه  قوق بشر ایران انتقاد کرد  بود و پیشنه مپیچید  به شمار م  آید. در طول محارزات اتنخابات  خود

"نظام  به ایران را داد  بود. شاهدخت گ ت: 

" 

" او توضایح داد: با ارزیاب  شاهدخت اشرف مخاوف نکردم هرچند که با را     پیشنهادی خود شاهدخت اشرف را به ،قب راند. شا  

ت شااهدخ "

کاه ما  ه باود از اینچاسخت تعجب زد  شد  بود که برادرش را میدید که به اینصورت صدحت م  کند. انتخابات آزاد تا دو سال دیگر؟ و منظاور او 

 گ ت اگر زمان با ما باشد؟
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نگران  هاای طرواداران او نیگ که هیچ اطال،  از نقشه شا  برای دموکراتیک کردن ایران نداشتم  در واشنگتن س یر ایران اردشیر زاهدی 

"د: و دوستان خود را شنید  بود. مانند شاهدخت اشرفم او نیگ این نگران  ها را به پادشا  منتق  کرد. او باه خااطر ما  آور

" 

*** 

 و داشات و واامت  بلناد روتاری خشن و تدمیا  کنناد  مپهلوی بود دربار در آمریکا ی م ب  ورستاد  اوم که به اد،ای خود ساوه 55ویلیام سوویوان 

وزیار اماور خارجاهم هناری  دساتیار   جادی خاود را بعناوانزنادگ  سیاسا همخاوان  داشات.او  کنساوو  ورمانادارسامت  با ظااهر او س ید موهای

 نیکساون دووات مخ   هوای  کیسینجرم در اوای  دهه پنجا  در زمان مذاکرات صلح برای خاتمه جن  ویتنام شروع کرد و بعد برای نظارت بر جن 

بارای ادار  رواباط پار باار آمریکاا باا روایس  واوسمم پایتخت کشاور  (Vientiane)به  ووس ورستاد  شد. از وی نتیان   کمونیست شورشیان ،لیه

 Imelda)به ویلیپین ورستاد  شد. او برخورد تلخ  با بانوی اول ویلیپاینم ایم لادا ماارکوس  (Ferdinand Marcus)جمهور و ردیناند مارکوس 

Marcus) وقارای ویلیپاین  بارایما  تواناد کاار دیگاری  داشت که به یادها ماند  است. ووت  که ایملدا مارکوس ذکر کرد که او نم  داند که چه

و هماوار  خاود را  او بارای ناادان هاا ووات نداشات ""انجام دهدم سوویوان به صورت نیش داری به او گ ت: 

او در مکگیکو سیت  اوول  دیپلماتیک ستپُ آوتار بعنوان باهوش ترین آدم  که در هر جمع  وارد میشد میدانست. سوویوان انتظار داشت که غرور

 و تایم آمریکاا کوورناواکاا بگذراناد. روایس جمهاور بعادی شاهر ت ریدا  در بازنشستگ  خود را کرد  بود ریگی برنامه او که جای  نگدیک  کندم در

است تا او را به جای مکگیکو سیت  باه  مل  او نقشه های دیگری در سر داشتند. سوویوان ووت  دریاوت که وزارت امور خارجه تصمیم گروته امنیت

"تهران ب رستد هراسان شد. او بخاطر آورد: 

مسئله ایران سن  بگرگ  است کاه او واادر باه بلناد او میدانست که  "

"ه بود: تکردن آن نیست. او یکحار در بار  ایرانیان گ 

 ار  آسیا ورار دارد!وبنظر م  رسید او نم  داند که ایران در  "

باا ویلیاام ساوویوان تمااس  (Cyrus Vance)م وزیر امور خارجهم سایروس وَنس 1355جیم  کارتر در آذر   به دنحال پیروزی انتخابات 

ه دو روایس ،تقااد داشات کاآیند  تصمیم دارد تا رابیه خود با ایران را از اول شروع کند. کاخ سا ید اگروت و به او اطالع داد که دووت دموکرات 

د  و ان از کنترل خارج شاکرد  اند. وروش اسلده به تهر تسلیم تهران را به آمریکا استراتژیک جمهوری خوا م نیکسون و ووردم اهرمجمهوری پیشین 

ما  ا نگهاداری آنها ر سیستمهای  به ارزش میلیاردها د ر هستند و آنها واود تخصص برای بکاار گیاری وجذ براینیروهای مسلح ایران در تالش 

یاری رواباط ایاران و درگ اصال  نظام  گروته شد  بودم ویمات ن ات نقیاه وراردادهای تغییر و رشو  در  ال گروتنپرنس  نظام  آمریکا مچ . باشند

دناد کاه ای  مشاکوا بوردن اورانیوم در خاا ایران یک  دیگر از موضو،ات درگیری بود. مقامات آمریکآمریکا بود و همچنین اصرار شا  در غن  ک

 در سر م  پروراند.را ال  اتم  با کمک تکنوووژی آمریکای  و اروپای  سمتددشان آرزوی بدست آوردن 

این روابط بود. اندیاط نیکسون در ط اختالف در تاکید کارتر بر  قوق بشر بعنوان هسته اصل  سیاست خارج  آمریکا یک  دیگر از نقا 

م را در داخ  و خارج آمریکا برمال کرد  بود. اوکار ،ماوم  س  آی ا یواترگیت سوء است اد  های گسترد  توسط سازمان جاسوس  آمریکام  رسوای 

تصاب  را در کشاورهای در  اال توساعه  مایات میکنادم آمریکا بعد از اینکه آشکار شد دووتشان در توطئه های کودتا و ترور دست دارد و رهحران ان

سازمان ، و بین اومل  گگارش  را منتشر کرد که در آن اد،ا میکرد که شا  یک  از سرکوبگر تارین رژیام هاای  1355شوا زد  شد  بود. در سال 
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هگار ایران  به بهانه های جعل  وعاویتهاای  10هگار تا  25را که مد،  بودند بین  گرو  های مخاوف ایران  اد،اهایدنیا را ادرا  میکند. این سازمان 

بیانیاه  استم "" قوودانان شر  داد که نقض  قوق بشر در کشور ایران  اوملل  بین سیاس  در زندان بسر م  برند تکرار کرد. کمیسیون

در پروروش تارین اوگاندا بود! همگمانم شا،ر ایران م رضا براهن م  و ایدی امینکامحوج   پوت ای که اشار  بر آن داشت اوضاع داخل  ایران بدتر از پ 

"خاطرات زندان به نام آدمخواران تاجدارم ایران را به گورستان  از بدبخت  و جنایت تشحیه کرد. او در نثر خود چنین نوشه بود:  مکتار خود

 "سیاسات داخلا  کشاورهای بار ر تااثیر گاذاریداخالو م مجله تایمگ در مورد ناتوان  واشانگتن  خشم از موج  میان در "

 "تنها ": اظهار تاسف کرد مانند ایران "

"بساوی دیگاری نگاا  کارد  و تظااهرات ضاد دووتا  را بصاورت  شا م نخست وزیر هویدا و مقامات دووتا  ساوها بود که 

 را کاه بماب گاذاری و تارور میکردناد سارکور شاهری ار خود پرداختاه و چریکهاایکرد م  کردند و اجاز  م  دادند تا نیروهای امنیت  به  48"

"شا  در مالوات خود با یک دیپلمات آمریکای  ،صحان  شد و گ ت: کنند. 

سا ارت  "

"گتن خحر داد که شا  آمریکا به واشن

مشاکل  در ماورد  قاوق  هاا ا این ات او  بود که ،ربستان سعودیم متدد اصل  آمریکا در اوپک از نظر آمریکایاو م  خواست بداندم آی "

او  ا حه ایدر مص 1355اواخر سال   بمراتب بیشتری و استاندارد زندگ  با تری نسحت به سعودی ها داشتند. در یبشر نداشت؟ ایران  ها آزادی ها

"خیار به نیوزویک گ ت: 

" 

اماه هاای آمریکاای  و اروپاای  کاه در روزن از گگارشهای و شتاا در مورد دستگیری های گسترد م موارد شکنجه و ا،ادامهاشا  واوعا  

همیشه در بار  پرسش های مهم اطال،اات  و ناه مسااول  مانناد شارایط زنادان و  . مالواتهای ه تگ  او با ارتشحد نصیریظاهر میشدند بهت زد  بود

 اصاال ات معروا باه  یاا و  ما  گرواتنادیاد   را و آمریکای  ها منتقدان میانه خارو رهحران دیگر از بسیاری مانند بازجوی  بود. او شاید م  بایست

کاه او آنهاا را مهام تارین  امیاان خاود ایران او م  دانست که طحقه متوسط  اام .دهد انصراف ست از اجرای آنهاتوان م  بعدا که دست میگد سید 

                                                           

با همین نام  کوتا  رمان  و برگروته از برادران وارنر شرکت 1971م مدصول سال استنل  کوبریک ویلم  است از: )A Clockwork Orange (انگلیس  به( پرتقال کوکی) 48 

 ریتانیاب های بگهکار جوان و دیگر موضو،ات اجتما، م سیاس  و اوتصادی را درپریش م گرو تا روان ای را نشان م  دهد کنند تصاویر خشن و نارا ت این ویلم .آنتون  برجس از

 ون(م تجاوز تهووبز موسیق  کالسیک )خاصه اجذبه که ،الیقش ،حارتند  گریگ بایک جاه  جامعهرا بعهد  دارد ) م نقش اصل  ویلم(داولماوکوم مک)به تصویر بکشد. اوکس 

است( گروته شد  ругд روس به معن  رویق است و از کلمه )که  Droogs یا Droogies خشونت اوراط . او رهحری یک گرو  خالف و  ت را بر،هد  دارد که آنها را

برای « شدن روان شرط »برانگیگ س و است اد  از روش بدثهای و شتناا آن گرو  خالوکارم دستگیری اوکدهد ،حارتند از وانون شکن   م کند. ووایع  که ویلم شرخیار م 

 بازپروری او. 
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 کمیتاه پنج سال پایش توساط را که انبازداشت زندانی ""سیاس  بودند. شا  داشت بهای سیاست  و ای بهحود میدانستم خواستار

او اودام با  ساابقه ای ارتشحد نصیری با او رو راست نحود  استم  شاید دووت اتخاذ شد  بود پرداخت م  کرد. نگران از آنکه تروریست  مشترا ضد

 داخلا  تدقیقاات دساتور ال اوبه ایران د،وت کرد. در ،ین   سیاس  انجام داد و کمیته بین اوملل  صلیب سرخ را برای تدقیق در مورد زندانیان

 ورساتادگان مالواات باا بار کنناد. ،االو  ما  خود را صادر کرد تا اطمینان  اص  کند که بازرسان صلیب سرخ همکاری کام  را دریاوات همگمان

 م روایس(William Butler)اوملا  و همچناین باا وویلیاام بااتل ر  ، و باین سازمان رویس م(Martin Ennals)ا ناوگ  مارتین با شا  سرخم صلیب

مالوات کرد و به شکایات آنان گوش ورا داد. پرویگ ثابت  مصا حه ای نادر با گگارشگر واشنگتن پست در تهران انجاام  ،داوت اوملل  بین کمیسیون

" خواناد. ""داد و گگارش سازمان ، و بین اومل  را رد کرد و آن را 

شا  وحال شکتجه در  ین باازجوی  را ممناون کارد  باود و هار  "

او تصادیق  ""تعداد  ""کس  که دست به اینکار میگد 

ساال  درهرچند که بعاد از شاروع جنگهاای چریکا   "" 1349کرد که وح  از سال 

اد،ای مقاب  ثابت  با،ث شد که این سوال میر  شاود کاه: چاه کسا   "" 1350

 را م  گوید؟ قیقت 

زندان  سیاس  را شمارش کرد  بودندم که نساحت باه  3087گگارش کردند. آنها  1356بازرسان صلیب سرخ یاوته های خود را در تیر  

بودناد.  گروتاه راروا آزار یاا شاکنجه ناو،  تدت در بازداشت ن ر از این زندانیان 900زندان  کمتر بود.  دود یک سوم یا  3700دو سال پیش از 

 باین ، او ازمانسااد،اهاای  و سارخ صالیبتدقیقاات  باین توجه واب  اختالف نیاوتند. ""شکنجه را  از زرسان هیچ شواهدیبا

و  هاای مخااوف و اطال،ات سازمان ، و بین اومل  کامال متکا  بار آمارهاای  باود  اسات کاه توساط گار شد که داد  توضیح واوعیت این اومل  با

واشانگتن پسات  (Jonathan Randal)امه های خارج  در اختیار آنها ورار داد  شد  بود. گگارشگران غرب  مانند جاناتات رَنادَل گگارشهای روزن

ود. ریاوات کارد  بانیگ توسط ابواودسن بن  صدر و تحلیغات چیان ضد شا  در پاریس و وحنان تدات تااثیر وارار گروتاه شاد  و اطال،اات نادرسات د

کشته شد   هایرییروهای امنیت  در درگنمخاو ان ایران  توسط  386و  داکثر  312 داو   1357تا  1350ر بین ساوهای  قیقت این بود که د

 بودند.

اما دووت ایاران را از  مچند صد ایران  توسط نیروهای امنیت  شکنجه شد  بودندیاوته های سازمان بین اوملل  صلیب سرخ تایید کرد که  

قدان ضد دووت ایران و  امیان غرب  آنان برا تا  ایان تاص  مانند رضا براهن  و دیگران به آن میگدند تحروه کرد. با ایندال منبدترین اتهامات که اشخ

. همان روزنامه ها و مجالتا  کاه آتاش جریاناات ضاد ه استسر پوش گذاشتزدند که بر سر جنایات خود گگارش را نادید  گروتند و یا به شا  تهمت 

این مسئله از دست داد  و هیچووت سع  در ا،االم اشاتحاهات خاود نکردناد. ایان شارم آور نحست انداخته بودندم  ا  ،الوه خود را به شاه  را برا  

کنناد   بسیار تعیین شا  مداخله م وزارت امور خارجه جیم  کارتر گگارش کرد کهشد منتشر 1356داخل  که در آذر  اطال،ات ت اهمنامه بود. در

"ایران وجود نداشته است.  در شکنجه از مورد یک  ت  گذشته ما  دوازد  در و بود  و مثحت

 

م  از زناداینان سیاسا  آزاد شادند. یشا  اصال ات خود را در سیستم و ای  انجام داد و ن "

در واواو تایم بازرسا   ""نیروهای امنیت  خود دستور داد تاا  به  ت  او تا آنجای  پیش روت که
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م از گاگارش سا  آی ا یدر گگارشا  جداگاناه ساازمان اطال،اات  آمریکاام  ""صلیب سرخ 

 وزارت امور خارجه آمریکا  مایت کرد.

شات کاه اموران وعاال ندار کارمند دوتری و مابیش از پنج هگا ماست. در اوج خودم این سازمان امنیت بود  آمیگ اغراق ن وذ و اهمیت ساواا همیشه

ه بعناوان د،اا میکارد( کاامنتقدین اد،ا داشتند. د  هگار اساام  دیگاری )ناه میلیاون ن ار کاه براهنا   که دوبسیار کمتر از آن بیست هگار ن ری م  ب

آنها خواساته  لیس امنیت  ازاسام  کسان  که توسط پنیگ اغرارآمیگ بود  استم چرا که  بودخحرچینان تمام ووت و یا پار  ووت در کتابها آورد  شد  

تکنیک  وقط  رظشا  از ن "". بودار رد داد  بود  اند نیگ گنجانید  شد  واما آنان به این خواسته ج متا با ساواا همکاری کنند بود شد 

مه گاردین کار م خحرنگار انگلیس  که برای روزنا (Martin Woollacott)ودرت شنوای  پنجا  تماس را بصورت همگمان داشت. مارتین وُو کات 

در ماورد  ،تاراف کارد کاها اهاین کگارشاگر بعاد ""میکرد و با یک زن ایران  ازدواج کرد  بودم بخاطر میاورد: 

"یاوتاه باود.  شکنجه و و شیگری ساواا تدقیق کرد  و تا  د زیادی اد،اهای گرو  های مخاوف را دروغ

" 

"یس ادار  ساوم سااواا گروتاه باودم نگاران باود کاه تصامیم شاا  بارای  ا  پرویگ ثابت  که جای سپهحد ناصر مقدم را بعنوان روا 

بایاد  چارا -د  باود شامنجر به از دست دادن کنترل اوضاع شود. مردان او گیج شد  بودند و رو یه آناان ت اعیف  "

ند؟ ثاابت  تا  آزاد میشادم  اا  بایاد برا تندشاان ،او  رتحه را بعهد  دمسئو تروریستهای  که سع  در سرنگون  دووت داشتند و مسئوویت وتلهای 

"گ ت: 

" 

ار د کاه ثاابت  بسایبود. مانند همسر خاودم او وکار میکار آزادی پرشور طروداران شهحانو ور  مای  بود که ودرت ساواا مددود شود و از

 "". بعد از اینکه صلیب سرخ ایران را ترا کرد شهحانو به او گ ت: استمن   گرا 

 ""ثابت  پاسخ داد: 

داوس نادان اویان محزیت اهلل خمین م چند ساو  بود که در آشد. مدمد ،ل  گرام م همکار نگدیک  ثابتدید ثابت  از مدل  غیر  منتظر  

"وح  از بازرس  را بخاطر میاورد. او گ ت: بود. او روزهای تیر  

"ووت  صلیب سارخ اماد هماه چیاگ ،اوض شاد.  "

"  

 تمال زیاد به اای شا  ر ایران در را  است. آنها به این نتیجه رسیدند که ،ملکردهگرام  و دیگر انقالبیون ا ساس کردند که تغییرات د

 د.شدن . آنها صحر کردند و منتظر مانند و آماد   رکت خودپیدا کرد  است اوت تداوع  بخاطر وشارهای متدد خود آمریکا 
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*** 

ای او از واشاانگتن دساتور اوعما  ها امااه خاود را باه شاا  تدویاا  داد.ویلیاام ساوویوان باا خر  ا،تحارن 1356خاارداد  28بعاد از مادت  طاو ن  در 

یوان ادی باود. ساووبازگرداندن نظم به وروش اسلدهم    و وص  رویاروی  هسته ایم وشار بارای پاایین آوردن ویمات ن ات و تشاویق بارای دادن آز

را که هر دو در  . او زمان روتگبسیار تدت تاثیر ورار  واند  بود نحودایران آن دیکتاتور ظاوم  که در روزنامه ها در بار  اش خ شا ووت  دریاوت که 

 اگانه در  ااو  کاهآمریکای  در صدرای  در جنور پایتخت شرکت کرد  بودند بخاطر آورد. شا  بیور جد -ایران  مشترا هوای  نیروی تمرین یک

یر  ت و از سات سوویوان رومقامات ایران  را نادید  گروت و مستقیما بسم خود خلحان  هواپیمای خود را بعهد  داشت به مد  رسید. بعد از ورود او

و مارد در در شادندم ایان   کند. در  او  که جمو برای بازدید  اضاهمراه برای سوار شدن در خودروی  که برای آنها مهیا شد  بود او را خواست تا

"ماشین ورار گروتند. 

ظاار ر شادن در اناما ووت  که آماد  ترا کردن ماشین رسیدم شا  آه  کشیدم وحاس نظام  خود را مرتاب کارد و آمااد   اضا "

 ،موم  شد.

یام و ا ساساات ار نرم و مالشاید سوویوان ا ترام بیشتری برای شا  واو  میشدم اگر او واوعا سوهارتوم پینوشه و مارکوس م  بود. اما کمروی م روت

اشات. نظاام  د حاساهایکه ،الوه به پوشیدن ووان به این نتیجه رسید که شا  ،روسک  م دک بود د،وت به تدقیر میکرد. سوویاروپای  میگبان او 

دادم چاه رساد باه ایاران[ هایچ ا،تحااری نا پادشااه  تااریخ در سلینت طو ن  او به میگبان خود برای نگهداری س  وشش سال تاج وتخت ]پنجمین

 . اوجاه نارم میکاردباا آن دسات و گن عه مداوظه کار مسلمان  که مخاوف اصال ات بودناداو برای دادن اصال ات به جام که محارز  مر  و زندگ 

و   باه اساراوی  م واروش ن اتمیاناه خااور در متداد  ایاا ت خارج  سیاست از  مایت با ایران در شا  ی کهورد به مندصر هایوشار از درا کم 

ویان شاا  یاوت کرد. اطراسوویوان خوش آمد مدترمانه ای را در کاخ در د نشان داد.بومواجه    اظت از خلیج پارس در مقاب  مجمو،ه ای از رویحان

ر اماور دو درگیر کاردن خاود  نظر اظهارم  دیدند. شهرت او برای  میرود ،نکحوت  که از وووه ای با  ،نوان به را جدید کمتر پذیرای او بودندم س یر

"ریم همسر وزیر دارای  و اوتصاد شا م به یاد ما  آورد: داخل  کشورهای میگبان شناخته شد  بود. مریم انصا

ساتم اها  تهاران اوان ریووت  که ایملدا مارکوس شنید کاه ساوو "

 ""تماس تل ن  با شهحانو ور  گروت و هشداری جدی به او داد: 

لف س یر آمریکا میگبانهای خود را نگران و آزرد  خاطر م  کرد. این رسم بود که ورستاد  های جدیاد از دوااتر روزناماه ب   رمت  های ج  

خاود  ساردبیران باا و دیدن کارد  خود خحر اتاق از سوویوان م ترتیب داد کههای بگر  کشور دیدن میکردند. ورهاد مسعودیم ناشر روزنامه اطال،ات

"مسعودی در بار  سوویوان م  گ ت:  .مالوات کند

 وقاطتنها این شایعه را که ساوویوان ودن و طرز روتار سوویوان  "

به تهران ورستاد  شد  است تقویت میکرد. سوویوان تاز  در  ال جا اوتادن در مد  اوامت خاود باود کاه در مراسام شاام  کاه سا یر  تنهبرای ایجاد و

 "او باود گ ات:  کناارکه  خانم کت کرد. سوویوان با خوشداو  زیر وب به برای او ترتیب داد  بود شر (Tony Parsons)انگلیسم تون  پارسونگ 
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" 

در مسای  ورهنگ  و مذهح  بود کاه بیاور مانظم  هحانو ور شوربختانه برای س یرم خانم  که طرف صدحت او بودم  همسر سید  سین نصر مشاور ش

 به کاخ سر میگد.

*** 

هران تطلحگ  مشغول بود و  به نام ،ل   سینم اووات خود را بین وم که او در آنجا به ی ساوه بلند وامت و تیر  رو 26م طلحه ای 1356در تابستان 

راند و پنجشنحه ر تهران میگذم کرد  بود تقسیم کرد  بود. او از یکشنحه تا چهارشنحه را دنا ثحت نراکالسهای ولس ه دنیای غرر در دانشگا  تهدرکه 

 حاه جاوان واصادایان طل –صحح به وم میروت که ظاهرا بمدت دو روز در  وضه آموزش ماذهح  میدیاد. اماا میاوعاات او در وام نیرنگا  بایش نحاود 

و بدل کند. بعاد  ین دو شهر رداو این بود که پیامهای مخ   و وسای  را بین خانه های امن در انقالبیون  بود که وعاویتهای زیرزمین  داشتند و کار ا

بعد  ساین  مم روت. دو روزخمین  در شهر واوعظم  م نمایند  شخص  آیت اهلل   کاشان تسرااو مستقیما به خانه آیت اهلل  ماز ترا ترمینال اتوبوس

ا کاه ود. این کاست هب دوخای به همرا  داشت که  اوی نوارهای کاست اظهارات انقالب  اخیر وهرمان مدرسه کیف گشت به تهران بودم ازدر را  ب

بارد  و باه  رهاا را به بازاهبا هواپیما از پاریسم بروین غرب  و بیروت آمد  بودندم بین دوستان و وامیلهای  سین پخش شدند که آنها هم این کاست 

ران نحاود. ای امنیت  نگاآنها را گوش م  کردند.  سین از دستگیری توسط نیروه به و  ارها را دست به دست کردرساندند. دیگران نیگ این نو وروش

"او بخاطر میآورد: 

" 

  جوان تدصای  کارد  ای باود کاه بیانش شاا  را س ر شخص   سین از دانش آموزی مومن تا انقالب  متعصب نشان دهند  تجربیات نس 

"برای یک دووت سکو ر رد کرد  و زندگ  خود را ووف برا  اندازی یک جمهوری اسالم  کرد  بودند. او میگ ت: 

زگشات ما بعاد از باا. د به اروپا وروختخو در سن بیست و سه ساوگ  او ویعه زمین  را برای پرداخت س ر  "

   اسات.و دوسارد کارد گروتن از ورهن  غرر و ا ساس ارتقام  سین ا ساس میکرد که برخورد او با مدرنیتم او را سرخورد  به وطن به جای اوهام

«

ش از دگرای  و ،الوه بیآش ته از سست  اخالق م ور "»

" ازگشات.بن باه ایارا داشاتخواهد اسالم  معنای  برای چه س ید انقالر مکهاین از یتر واضح  د آنها به اجناس مادیم  سین با آگاه 

" 

را پذیروت و بهمرا  یک مقام دووت  از وازرت آموزش و پاروش  ورصت  پیش آمد که ،ل   سین برای دووت کار کند و او نیگ این ورصت 

یک از مساوران اتوبوس مای  چاتوبوس او در کنار جاد  تووف کرد و یک مساور آمریکای  را سوار کرد. هی مبه شیراز س ر کرد. در س ر خود به شیراز

"  توانسات صادحت کناد باه آنهاا گ ات: نحودند که کنار این آمریکای  بنشینندم اما این طلحه جوان که انگلیس  ما

بارای   آمریکای  ا،تاراف کارد کاه دتل   صدحت کردند. ورخد مساو  مرو،ت بعد او و مساور آمریکای  در مدر طول دوازد  سا "

. او تاا  ادی از وضاعیت داد  اساتحت به کشاور خاود ارایاه کاری که انجام میدهد پاداش اضاو  میگیرد و ایران به او سیح زندگ  با تری را نس

 شاود. جدید خود و ایران راض  بود که تصمیم گروته بود دختر خود را از آمریکا به ایران بیاورد و در دانشگا  پهلوی در شایراز مشاغول باه تدصای 
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" ،ل   سین نتیجه گیری کرد:

"ووت  به شیراز رسیدند میگبانان آنها در وزارت آموزش و پرورش  "

این آخرین ضربه بود: در سن بیست و  "»

 شش ساوگ  به طروداران خمین  پیوست و ،ملیات مخ   انجام داد.

"و نار بود.  واوع  ،ل   سین مؤمن 

" ایاران ماردم زنادگ  آزادی بارای شاا  طار  تکرار کرد که کلمه به کلمهرا  خمین  رسم  اظهارات او "

. دگا  ماردم ایاران باودو اینکه  مایت رویس جمهور کارتر از  قوق بشر برای طو ن  کاردن بر "

دان یم بگیارد؟ اگار ماردر ایان ماوارد تصامکه او چه کس  بود  ""ه کس  بود که به دیگران چیگی چ م اما او""شا  به زنان  ق رای دادن 

"  شاا  نحاود )دشامن اصال ""ایران  آزاد نحودند که آنیور که میخواهند رای بدهندم پس 

(م دشمن اصل  آمریکا بود. "

": .  ساین گ اتاساتبسایج را داد   و آزادی به آنهاا امکاان ساازمانده انقالبیون درا کرد  بودند که تصمیم شا  برای  "

" 

در اواساط  اسالم  نمایندگ  مناوو خمین  را در داخ  ایران بعهاد  داشاتند. جوامو که خمین  در تحعید بودم اوتالف ایبه مدت یک دهه  

خصوص در ه به اسالم بالر س ید در  ال رشد بودم و ،الوامعه ا ساس کردند. مخاو ت با انق  تغییری را در وضعیت جدهه پنجا  سلووهای انقالب

ذهح  در مامدرساه  300در  "" 60٫000 ادود  1356،لمیاه شاد  باود. در ساال  در  وز  های نام ثحت در اوگایش به نس  جوان منجر

عاویات و دیگار امااکن ماذهح  و هرسامساجدم امااکن مقادسم مد 80.000در  مال 180.000او  که سراسر کشور در  ال تدصی  بودندم در  

بصاورت صالح آمیاگ  ی به این نتیجه رسیدند که دووت پهلویبیشترجوان  رو انیون و ،لمیه های ومم  وز  در 1354خرداد  ویام از داشتند. پس

ووات پهلاوی و دو ویاام بار ضاد  1285ها با خمین  در رد واانون اساسا  مشاروطه . آناست خیر در زندگ  آنان روش وادر به اصال  نیست و ک 

وواق دیگار در مجنحشاهای انقالبا    تیک هاای  را کاه توساط دیگارهم ،قید  شدند. این نوکیشان تاک جایگگین کردن سلینت با جمهوری اسالم 

 مدرسین همسوم نجکاو ساوااماست اد  ورار دادند. برای ورار از چشمان ک آوریقام آسیا و آمریکای جنوب  مورد است اد  ورار میگروت مورد میاوعه و

" وضه ها ظاهر نیمشد بر پا میکردند. ،ل   سین م  گ ت:   رسم  درس  برنامه کالسهای مخ   که هیچووت در

" 

نیگماورد بررسا  وارار میدادناد.  را بودند شا انقالبیون جوان نه تنها نقاط ووت و ضعف دووت پهلویم بلکه کسان  را که مخاو ان اصل   

رنگون کاردن دووات را بادون  مایات ،لماا ندارنادم طرواداران ساهنگام  که چپگرایان  مانند ابواودسن بن  صدر به این نتیجه رسیدند که وادرت 

 متوساط طحقاه از  مایات کاه گارام چاپ و ویحارال مخااوف هاای گارو  باا نگدیاک همکااری و رو میانه موضع  اتخاذ به مجحورخمین  پذیروتند که 

رو  برخوردار بودند هستند. هر دو طرف مواوقت کردند که اگر طحقه متوسط دست از طروداری با شا  برداردم دووت او سقوط خواهد کرد. ایان دو گا

  م جحهه مل م  گر نخست وزیر سابق مدمد مصدقم و نه ت آزادی ایرانبودند متوسط چپگرایان طحقه و ها ویحرال ،الوه موردکه  خاوفاصل  م
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میاوعاه به رهحری اسالمگرای میانه رو مهدی بازرگان بودند. ماموران خمین  این اوراد و ،قاید آنان را مانند  شرات  در زیر یاک میکروساکپ ماورد 

"ادند. ،ل   سین در این رابیه گ ت: ورار د

جناحش  "

"خمین  به  لقه بازرگان ن وذ کرد  بود و از او جاسوس  م  کرد: 

"آنها کارهای بازرگان و بن  صدر را مورد میاوعاه و انتقااد وارار میدادناد.  ""در  "

 " 

زرگان ا،تقاد داشتند که با به بازیچه درآوردن و مهار کردن خمین  ودرت را به ارث خواهناد بارد. بازی خیرناا آغاز شد. بن  صدر و با 

ه در نظار کا ""م و خمین  نیگ همین تصور را در ذهن داشتم اما بر،کس آن. نقشه او همیشه این بود که از ویحراوها و چپگرایان پیش  بگیارد

"،ل   ساین گ ات:  داشت در شک  و مدتوا کامال اسالم  بود.

 وادرت دردیا سااس هما خاود نوباه به که ایران از او بود شهری متوسط طحقه پشتیحان  ایجاد مچاوش "

 شویکهاا داشتند که از بلرسپس ووت  که شا  خلو میشدم مردان خمین  نقشه آن  اوملل  را در اختیار او ورار میداد. بین ،موم  اوکار و غرب  های

 وح ه کرد  بودند پیروی کنند. خود برای کام  را ودرت 1917 سال در که روسیه در

ران را از آن و باا تر ایاشاید بیش از آنکه خود خیمن  میدانستم او ولحها و اوکار ورزندان نخحگان پهلوی و بسایاری از طحقاات متوساط  

،قایم  ط ماادی گرایا ملت  بودند کاه توساخود کرد  بود. آنها تصمیم گروتند که دانشجویان مذهح  وقیری مانند ،ل   سین نمایند  صدای واوع  

وان  طروادار ر جاگ زماان  دغرب  واسد شد  بودند. کریم پاکروانم ورزند سروشکر  سن پاکروانم به یک مساور آمریکای  در ایران گ ته بود کاه او نیا

"مصدق بود  است. او گ ت: 

"روشن کران  مانند پاکروان معتقد بودند که باید به خمین  و طروداران او تر م و کمک کرد.  "

" 

ارکسیستهای متعهد به ایاران بازگشاتند کاه  اضار م صورتتدصی  کرد  بودند ب )Sorbonne( 49ایرانیان جوان  که در دانشگا  سوربن 

 و کارد  درا اساالم را او که نه بخاطر اینکه بسر کرد  بودم چادر که چپ آموز دانش شا  بودند. یک ضد به اطا،ت از رهحری خمین  در مخاو ت بر

                                                           
شود. این دانشگا  نام خود را است که به اختصار سوربن نامید  م  دانشگا  پاریس ترین دانشگا  ورانسه است. همانودیم  )La Sorbonne ( ورانسوی به دانشگا  سوربُن 49 

به چند  های این دانشگا  وحالً به صورت یک مجمو،ه در مرکگ پاریس بود  اما امروز این دانشگا رابرت دسوربن مؤسس کاوج سوربن گروته است. همه دانشکد  133از دانشمند ورن 

های سوربن ودیم و و ،لوم مهندس  در دانشگا  ولس ه م،لوم اجتما،  مشناس  زبانم ادبیات هایدر زمینه ورانسه است. بخش مهم  از آموزش ،او دانشگا  مختلف تقسیم شد 

 .ورار دارندسوربن جدید 

 .نامندای از سوربن م شوند و خود را شعحهنامید  م « سوربن»های پاریس در  ال  اضر . بسیاری از دانشگا   اندایرانیان سرشناس زیادی در این دانشگا  تدصی  کرد
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]"ان دهادم طاوط  وار گ ات: دووات شاا  نشا ،لیهخود را  سیاس  مخاو ت خواست م  اوکه  دوی این   بهباور داشتم بلکه  یا

"هر چند که مارکس مذهب را بعناوان  "

 سال شصت روسیه امپراطوری در پدید  ای نادر داشت که به اشار  اظهارات  اینچنین "

  اک هاانآ آناان بارخاود که نام بهترین تدصی  کردگان ایران به جالدان خود برای ساختن داربست های چوبه های ا،دام  دید  شد  بود:  این از وح 

 شد  بود کمک م  کردند.

 کنناد  نگاران هاای هو صادنجامعه  روشن کران به خمین  منجر به گیج کردنو و  مایت ها ی چپگرایان  اسالم اصی  ا یای 1356تا تابستان      

"تهران شد. نیویورا تایمگ گگارش کرد:  های خیابان در

 از جدیدی خوی و خلق منعکس کنند جدید  ،موم  این ورهن  "

با چشمان خاود  بود. شا  بهشت در آن سال کتاب  بنیادگرایانه به نام کلیدوروش ترین کتار در ایران  را نشان میداد. بعد از ورآنم پر اسالم  گرای 

"دید که  نادر در جنور تهران م در یک گشت و گذار1356خرداد  8دید که چه ات او  در  ال رخ دادن است ووت  که در 

رم ان نیسات. در مصایارتابستان آن سال اشار  بر آن داشت که ا یاای اساالم مندصار باه شایعه و ا و بهار در منیقه  وادث رخ داد  در "

داد آن در امرح  کشور وزیر پیشین امور مذهمتعصحان مذهح  رویس جمهور انور سادات از ارتش برای سرکور تظاهرات خیابان  است اد  کرد  بود. 

کا  از تاه بودناد. یاخ  را برضد سینماهام کلوپ های شحانه و دیگر سمحلهای ورهنا  غربا  باه را  اندتروریستد  و موج  از  مالت انوت  رس سال

"متهمان مذهح  که متهم به وت  وزیر بودم در دادگا  وریاد زد  بود: 

اوران نظام  روسیه را باه و مش دووت  انجام داد  مقامات ،لیه را  مالت  اوراط گرایان در سوریه "

ر را کشته و یاا ودندم دها ن در ترکیهم با آتش گشودن به سوی کراگران  که ما  م  را در میدان تقسیم در استانحول جشن گروته ب وت  رساند  بودند.

نکارد  باود. رهحار  مااد آ ماا  هماان رد پاکستان بوتو ،ل  ذواو قار وزیر نخست خود متدد سرنگون  برای برای شا  چیگ هیچ زخم  کرد  بودند. اما

. کرد ا،المشرع اسالم  بر محنای وانون جدید اساس  وانون یک تصویب برای را خود وصد کهجدید پاکستانم ژنرال ضیاء اودقم مسلمان  متعهد بود 

 شاان دادنن باه نیاز توجهم بودندم ناگهان شورهای اسالم م رهحران  که وحال در مورد مذهب ب  تمایل  و یا مخاو ت مستقیم خود را نشان داد کدر 

 وتاه و در خیابانهاا،کاس گراز   اور خاود در نمازهاای جمعاه گروته که مردان  با ایمان شدند. از رویس جمهور  اوظ ا سد سوریه  ،نوان به خود

ود را جارا و  مایات خاون شرع اسالم  را اسرهن  مهمر وذاو  ویح  که ظاهرا سوسیاویست بودم کلوپ های شحانه را تعیی م وان تا کرد  بودپخش 

 از دووت  اسالم  ا،الم کرد.

 را خمینا  اوعظما  اهلل آیت   رت شا  خانه کارکنان از کوچک  غیرت اسالم   ت  در نیاوران نیگ بر روی ص ده نمایش آمد و کادر 

"مرجو خود ا،الم کردند. شهحانو ور  بخاطر میاورد:  ،نوان به

"همراهان خود شهحانو نیگ رخنه کرد  بودند.  به "
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 کنند و یا کارکناان پاکسازی ناراضیان و شهحانو خیور نکرد که کارکنان کاخ را از  شا ظاهرا هیچگا  به ذهن  "

غاذای خاانواد  سالینت  را تهیاه و بارای  بود: تعدادی از زنان و مردان  که آشکار که پیامدهای امنیت  آن چند امتدان کنند. هرباورهایشان  را برای

درا  بارای آنان سرو م  کردندم یا کاخ را تمیگ م  کردند و یا به نگهحان  م  ایستادندم در وواداری خود باه سالینت شاک کارد  بودناد و در تاالش

 نستند داشتند.میدا خود تقلید مرجو ،نوان به را آنها او مردی که به آتشین  و سرسپردگ  دپهلوی بودن رژیم خدمات

که  مآمد به کاخ منو شد  بودند به روت و شهناز و خسرو جهانحان  وا   رتبیور کل  از بین روته بود.  ش ا  دیگر رابیه شا  با دختر 

در  بودناد تاا گروته ها دستورنآدستور گروته بود تا او را با دامادش هیچگا  تنها نگذاردم شد  بود.  اوکه بدون اطالع  مداوظ شا با،ث تسکین خاطر 

نرساید و  به نتیجه ای به طرف شا  او را با شلیک گلووه از پای در آورند. سع  شهحانو ور  در میانج  گری خسرو جهانحان  ناگهان  صورت  رکت

 در او ودمآن خاناه با در زاشاهن وا   رتاز اینکه  شا  و دخترش برای آخرین بار یکدیگر را وح  از انقالر در میهمان  خانگ  دیدند. پس از اطالع

 یمانهغیر صام و مختصر هاآن صدحتهای آخرین  امام سع  کرد نشان دهد که او را ندید  است. شهحانو از او خواست تا سر صدحت را او باز کند ابتدا

ا چه  د پیشروت کرد  اند تری کرد که ساوگ  او انجام شد خود رانشان داد. او به زنان ایران یادآو 58. نگران  شا  در مصا حه ای که بمناسحت بود

 او در مصا حه گ ت: بازگردند تا چه  د از دست خواهند داد. ""و اگر به را  های 

ه ک دختار خاود را باشا  یا "

 اسالم از دست داد  بودم و  ا  نگران بود اگر کاری انجام ندهد تمام  ورزندان او از دستش در خواهند آمد.خیر آژیر 

 زماان  تاابرجسته تر کند و  تصمیم گروت تا نقش خود را بعنوان متوو  و نگهحان مذهب شیعه شا م ارتداد از تخت و جتا غشتنآ به مصمم 

ود را بارای خااو تصامیم  مسااوگ  خاود باه ملات 58رو انیت اراوه دهد. بعناوان هدیاه  به کوچک  تاکتیک  امتیازاتوروکش کند  مذهح  تب که

عناوان بایان شاهر را  شهد ا،الم کرد. شا  امیدوار بود که مشهد که شهر میانه رو تری نساحت باه وام باودم جاایساختن دانشگاه  اسالم  در شهر م

اگذار کرد. عهد  داشتم ومهمترین مرکگ ،لم دین  بگیرد. او مدیریت این پروژ  را به  سین نصرم مدقق اسالم  که مشاور  مساو  ورهنگ  اور را ب

ه کاگار او وحاول کناد ا. شا  به نصر گ ات کاه تا وارد دنیای سیاست شود از او د،وت کردنصر  گر رستاخیگ نیگ بهکل    دبیر با پیشنهاد پستاو 

 1358در تابستان  بمدت یکسال در این پست انجام وظی ه کندم سپس او م  توانست در وکر پست نخست وزیری و رهحری ایران به انتخابات آزاد

شدن اسات  تشکی  ر  الدناخوشایندتر  و دیگر از نو،  طووان  ابرهای ورار دادم دریاوت که بررس  مورد 1979 تابستان اوق او که باشد. هنگام 

ت  ت پهلاوی در مادت  سلینت به سالمت به سا   برسد. اگر آن بادین معنا  باود کاه سالینشکتا بتواند و اودامات مووت  دیگری مورد نیاز است 

 ید اینکار انجام میشد.کوتا  شک  مذهح  به خود بگیردم پس با

در اواخر تابستان شاهدخت اشرف به نیاوران بازگشت تا برای دومین بار به برادرش هشدار دهد که رابیان او باه او گ تاه اناد کاه گارو   

گی دین اسالمم در های مخاوف در  ال سوء است اد  از روند آزادی برای سازمانده  و تدریک هستند. مراسم سا نه رم انم یک  از ستون های مرک

با روز  گاروتن ساع   در پاکساازی ولابم وکار و  ال رسیدن بود. تاریخ شروع ما  رم ان بر اساس تقویم ومری هر ساوه کم  مت اوت بود. مومنان 

باید ر،ایات نما   بدن خود داشتند. در طول ما  رضان مصرف هر گونه خوراک  و نوشیدن  در سا،ات روز ممنون بودم هر چند که ووانین آنچنان که

ودناد. باا ایان شد: مساورانم اورادی که به مرض وند محتال بودند و زنان باردارم شیر د  به ورزندان و یا در ال ،اادت ماهاناه از ایان واوانین مساتثناء ب
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دیاد ما  کردناد. ساا،ات بسایاری در زمان  بود که اورادم خانواد  ها و اجتما،ات ،هد خود را با پیامحر و ا،تقادشان به اساالم تجما  رم ان وجودم 

خانواد  هاا و بعد از غرورم در پایان روز  داریم  اراوه شد  توسط رهحران مذهح  میگذشت. سخنران  های و ها مساجد با گوش دادن به د،ا و خیحه

باا ی  را بوجاود ما   معناوی و ادت ا ساساات جشن و نمازم روز م از ترکیح  دور هم جمو میشدند. اخحار تحادل و معاشرت ماویار برای دوستان

اسات اد  کارد  و باگر  سیاسا   های م در اوج ما رم انم مساجد تهران از روند آزادی برای میگبان  گردهمای 1356. در اواخر تابستان   بودآورد

"مخاوف شا  گ ت:  وکی  شا  و اصال ات او را بر ضد اسالم خواندند. یک

م  گ تناد اماا معنا  آن را  وار در مساجد سخنرانان برای جلوگیری از تدریک واکنش ساواا سخنان خود را با کد "

 ند.داشتدر مورد اوت واب  مال ظه وعاویت های تروریست  مجاهدین ،الوه بسیاری به بدث همه متوجه میشدند. همگمانم همه 

کاه  باود قوااموگ ت که وادر به تشخیص مشک  نیستم اما او نیگ ا ساس م  کند که ناآرام  پنهان  در جریان اسات. او شا  به اشرف  

که  داو توضیح دا ""

یگر یکادمناابو  از است که مجاهدین و وداییان با هم به تواواق رساید  اناد تاا جحهاه ای متداد تشاکی  دهناد واخیرا ساواا شواهدی بدست آورد  

"است اد  کنند. اظهار نظر بعدی او نشان میداد که پیامد این مسئله را درا کرد  است: 

یگ  کردن ایران ا از دموکراتردر مسیر خود باو  خواهد ماند. او به خواهر خود اصمینان داد که هیچ چیگ او  او ا،الم کرد که "

 باز نخواهد داشت. هیچ را  بازگشت  وجود نداشت. 

*** 

 رو اان  که ،کاس یاک  رانای معترض دانشجوی جوانان دیدن از سخنران  در آمریکا گذراند. او تور یک را در 1356ه اول تیر ما  مینشهحانو ور  

ماا  ه سمح  جواناان معتارضکو من نام این مالی  را "او به خاطر م  آورد: شد  بود.  متدیر م در دست داشتندرا نم  شناخت اش اوچهر   کهم را پیر

 1342ان خ گذشاته تابساتطرات تلخمین  خااوعظم  اهلل اشار  به نام آیت  ".که نگا  مخاوف گرایانه او برای من هیچ جاذبه ای نداشت بود پرسیدم

ورد ساتایش وارار ماارای ایارانم را به یاد آورد که اوباش او تهدید به هجوم به کاخ کرد  بودند. دیدن پیرمردی که  ا  بعنوان یک نمادم مانند چه گو

 م  گروت.

ن باز گردند. ارروز بعد به تهپس از اوامت  کوتا   تیر ما  با هواپیمای کنکورد به ورانسه پرواز کنند و 23ور  و همراهانش ورار بود که در  

م  شناختم یاداشات  دریاوات کارد. او باه  دانشگا  در تدصی  خود در خوب  به او که بعد از ورود در پاریسم شهحانو از طرف دکتر ص ویانم کس 

ان بازگشتند. صحح روز بعد شهحانو در سوویت خود باود به ایر اونها بدون آو  ""همراهان خود گ ت: 

مورد بدث ورار  بر روی شا  خود را در چند ما  گذشتهم برناردم ولندرین و میلیگ امکان تغییر رویه پگشک تیم پگشک  شا  وارد شدند.  و ه ص ویانک

. با ایندال هر ووت که صادحت اطاالع دادن رو به وخامت استت  او داد  بودند. آنها نگران آن بودند که شا  دوز مناسح  را دریاوت نمیکند و سالم

بدون توجه باه خواسات که پگشکان تصمیم گروتند  1356این موضوع را با شهحانو به پیش کشید  بودندم شا  بدث را ،وض کرد  بود. در تابستان 

در میان بگذارند. این جین برنارد بود که خحر ویرانگر بیماری سرطان  موضوع را با شهحانو  و رازداری خو را بشکنند م  بایستهای بیمار خودم آنها 

"همسرش را به او اطالع داد. او توضیح داد که وضعیت شا  
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" 

 تاه باود همسرش ساوها او را وریب داد  بود و در ماورد بیمااری خاود باه او چیاگی نگ  دانش اینکه با بیماری همسرش برای شهحانوم شوا 

 پادرش سارطان صتشاخی با دوخراش  نیگ شد. او نمیتوانست از این ا ساس که به او خیانت شد  جلوگیری کند. بیماری همسرش یادآوری اوگود 

ر و ن یک ماادرم همساداشت. بعنوان یک کودا در مورد بیماری پدرش ،گیگش توسط ماردش به او دروغ گ ته شد  بود.  ا م بعنوا وح  سال در س 

"مقابله کند. او به خاطر میاورد:  تاریخ تکرار تلخ واوعیت او مجحور بود باملکه 

ار باه تیر ما  نگاران اماا بروار 25او در  "

 جمو ورودگا  در آمد وشخ که برای دووت  مقامات و ،کاسان انحو  از را خود تهران بازگشت. او در طول مراسم ورود وحخند بر وب داشت و نارا ت 

رین باا همسارش درنارد و ولنشد  بودند پنهان کرد. در همین  ال شا  اطال،  از این جریان نداشت. تنها چیگی که او مواوقت کرد  بود این بود که ب

 در جلسه بعدی در تهران مالوات کنند.

*** 

 رای امتداان کاردنبرای ،ل   سین و گرو  انقالب  او بود. گردانندگان کارهای آنها تصامیم گیاری هاای  یاات  با پر کاریزمان  1356تابستان 

نناد کاه رزیاب  کنند تا بییبیشتر ا مخاو ت تدم  و کنترل دنرا ت تر کر را به شا  واکنشهای ماموران امنیت  گروتند. آنها م  خواستند میگان تعهد

گذارناد ود را به مر له ،م  بخجنحش خمین  آماد  بودند تا تمرینات  ردان جوانمم  باشد.  واوع  امتیازی اینکه یا است و نمادین صروا آیا این تعهد

کار در اوردی ری ا  را بعنوانن روند آزادی شا  را ب  ا،تحار خواهد کرد و شو ،ملیات تدریک آمیگ انجام دهند. آنها امیدوار بودند که سرکوب  خونی

"انظار طحقه متوسط ایران  نشان خواهد داد و او را از متددان خود بیشتر جدا خواهد ساخت. ،ل   سین گ ت: 

" 

شاد    متوواف مخاو اان اصال  جریان گرو  دو رهحران های درخواست به پاسخ در ،ملیات تروریست  بر ضد دووت شا  مدر سال گذشته 

آوردن باه  هد کاه در وشاارزادی ایران از مجاهدین و وداویان درخواست کرد  بودند تا به جیم  کارتر ووت دهند تا نشان دآو نه ت  مل  بود. جحهه

"ان متدد  مجاهدین را بعناو ایا ت اطال،ات  ورد  قوق بشر و بازگشت به وانون اساس  مشروطه جدی است. کارشناسانشا  در م

ن ،نوا "". آنها خود را بر ضد او بودند مذهح  تهدید میکرد رهحران ودرت شا که اصال ات اینکه به خاطر  "

اتداادی  1352مینا  در ساال خر اینکه آنها نه تنها به پیامحر اسالم ا،تقاد داشتندم بلکه طرودار ،داوت اجتماا،  براباری نیاگ بودناد. میکردند بخاط

 ""با ا،الم اینکه تاکتیک  با مجاهدین ایجاد کرد  بود و 

 با  برد  بود.شانس خود را 

مشارو،یت بخشاید. نیروهاای مجاهادین در کماپ هاای ایاان شایعه دیاد اوراطا  گر درگرو   به این مپذیرش مجاهدین از طرف خمین  

تدات ورماناده  جاورج  َاحَش کاه  ولسایین آزادسازی برای مردم  تروریست  که تدت ورمانده  یاسر ،روات )گرو  آزادیحخش ولسیین( و جحهه

د تمرینات نظام  م  دیدند. بعد از تکمی  تمرینات نظام  در وحنانم ویح  و سوریه بیور مخ ا  باه ایاران بااز میگشاتند. بع ا  از آنهاا اوراط  تر بو

"

 "انجام شد چنین بود:  1356آمریکا که در شهریور نتیجه گیری یک ارزیاب  اطال،ات   "
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 چریکهاای مجاهادین همچناین باه رادیاوم "

بع   از مناابو دسترس  داشتند.  "" و دست  تاک  واک 

"ه به نجف س ر میکردند تا کمکهای ماو  خود را شخصا تقدیم کنند تامین میشاد. ماو  مجاهدین از طریق طروداران خمین  ک

"گرو  از طرف سرهن  معمر وذاو  ویح  تامین میشدم  این سودآور منحو دیگر "

،امالن مجاهدین به س ارت سا یر آمریکاا ساوویوان رخناه کارد  بودناد و در  1356کمکهای ماو  و تمرینات نظام  نتیجه داد؛ در سال  "

 ورار میگروت مشغول بکار بودند.وسمت موتورخانه استخری که توسط مشاوران س ارت مورد است اد  

مخاوف  یاوته سازمان مذهب از نو،  هر با شدت به دومین گرو  تروریست  بگر م وداویانم کمونیست و ماووویستهای متعهدی بودند که 

ووتا  متمرکاگ دات نظاام  و امامیکردند. آنها آمریکای  ها را در ایران مورد هدف ورار نداد  بودند و  مالت خود را مندصرا بر روی ساختمانها و مق

در  ولسیین آزادی برای خلق های جحهه پایگا  و جنوب  یمن ،مانم در تروریست  های کمپ در چریک  های جن  ،ملیات کرد  بودند. وداویان در

 و واوی یشکار  ن ت ست مد ت ن  تپانچهم مسلس م من جر م مواد وداویان به م  گروتند. ورار  حش ادار  میشد تدت آموزش جورج توسط ویح  که

ماو  ایان گارو   میشد مجهگ بودند. کمکهای ،رضهشرو  به آنها  آومان وچکسلواک   وهستانم در کمونیست  رژیمهای توسطکه   زر  ضدمهمات 

دیگری از گارو  هاای اد بود. رهحران وداویان همچنین با تعد سال هر در د ر 400.000 میگان آن  دود ،مدتا از طرف معمر وذاو  تامین میشد که

 ردما م یروند و جنحشا خوا  جمهوری سوویسم گرو  باد ر مانهوف آومان غرب م ارتش تروریست  بین اوملل  رابیه داشتندم از جمله آنارشیست های

 اروپاای  هاای پایتخات در ایاران کنساووگریباه  یورش ومعترض   ایران دانشجویان ،نوان به خودمحدل کردن  بخاطرآنگو . ماموران وداویان  آزادی

هادف  میگرواتم اماا شهرت بدی پیدا کرد  بودند. هر چند که آنها مد،  بودند که این  مالت برای جلب توجه به نقض  قوق بشر در ایران صورت

شات بارای بازگ ودخاواوع  آنان در  مله به مکانهای دیپلماتیک برای بدست آوردن پاسپورتهای ایرانا  و تهیاه هویات هاای جعلا  بارای مااموران 

 مخ یانه به ایران بود.

دیگار  مکااظم شاریعتمداریاوعظما  آیات اهلل  1356وذاو  شانس خمین  را برای به ودرت رسیدن در زمان   ساس با  بارد. در ساال  

ند. ت م  آوردناد شاددسخمس و ذکات های  که از طریق طرودارانشان بدریاوت های میانه رو متوجه اوت شدید در اوعظم  مراجو و دیگر آیت اهلل 

ری بعناوان نگدیاک تارین کشید  شد  اند.  سان شاریعتمدا خمین  سمت به خود را دیدند که متقلدین بهترین و جوانترین از بسیاری ب  میل  با آنها

  جاذر کارد و  پیاروکاا اناداز  ک زد  شد ووت  دید که خمین  بهشُ بسیار پدرشکه مشاور و دستیار پدر خود وعاویت میکرد و به خاطر م  آورد 

 ز در روزناماه هاا ودر ایان زماانم هناو ""او گ ات:  ظهاور کناد. مرجو یک بعنوانبا ویاوت خود تا  است

"اسات.    اوتااد ت ااوتلویگیون ایران بردن نام خمین  و نشان دادن ،کس او شدیدا ممنوع بود. بعدهام شریعتمداری و دیگاران وهمیدناد کاه چاه ا

واجح  بودند کاه مبه  ه وابسته وز  های ،لمی "

 خاود همکااران همواجاب نساحت با باا اسات اد  از پرداخات بیشاتر را طاالر ووااداری ساادگ  از مراجو دریاوت م  کردندم و در اینمورد خمین  به

"خریداری کرد.  سن شریعتمداری گ ت: 

" 
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در ساال  میکارد. تکمیا  بارای  مایات از وعاویتهاای انقالبا  جماو میشادایاران  داخ  در گسترد  تری را که  ت  محاوغ مپول نقد ویح  

ش  کم وت  نخست سال پی 12  داخل  خمین  در ایران سید مدمد  سین بهشت م که  ا  آیت اهلل بهشت  خواند  میشدم بود که ورماند  1356

"او را  س  آی ا یوزیر  سن ،ل  منصور را صادر کرد  بود. در اواخر دهه چه م بهشت  که تدلیلگران 

واردی تااکتیک  و   در آن شهر تاسیس کند. بهشات اسالم توصیف کرد  بودند به هامحور  در آومان غرب  روت تا مرکگ "

عهاد  بنا  را در اروپاا ساکو ر ایرا چاپ جناا  دانشجوی  های که وظی ه ایجاد اتداد ما بین اوراطوین مذهح  و گرو  تدارا دهند  ای ب  نظیر بود

ن راباط زگشات تاا بعناواایران و سلینت متدد شد  بودند. از هامحور م بهشات  باه ایاران با شا بخاطر ن رتشان نسحت به داشتم دو گروه  که تنها 

انقالبا   جنحش رایبکمک ماو   آوری ریاست جمو اوم نقش بگرگترین  الم این آزادی ،م  کند. با نه ت ایران و مل  جحهه خمین  برای دو گرو 

 """گارش کردند که گ س  آی ا یبود. ماموران 

 وابا   مشااهد ات آمریکااساازمان اطال،اناد.   بودمیلیون تومان به هسته های زیرزمین  خمین  اهدا کارد 2هگار د ر باوغ بر  285بازاریان هوادار 

"کرد  بود:  ی همدیگر توجه

" 

این محاوغ هنگ ت ت مین میکرد که دانشجویان انقالب  مانند ،ل   سین هیچگا  با کمحود پول و منابو مواجه نشوند. بع   از دوساتان  

ایران بازگشتند  ردند. آنها بهکوحنان برای یادگیری است اد  از اسلده و مواد من جر   بقاع و خود را داوطلب روتن به کمپهای تروریست  واوو در در ا

 ساازی یر ذخ های کانم زیرزمینهای آنها به میشدند که تهران پراکند  مساجد اطراف در بصورت مخ یانه کهنظام  تشکی  دهند  شحه های تا گرو 

"شد  بود. ،ل   سین گ ت:  تحدی  نظام  اوگار سخت برای

هاران در باا ی ت تا  زمینهاای تمریناات نظاام  در  "

 باه جمعیات از سات اد ا و گاذاری بمب سال م طرز است اد  از به نیروهای تاز  ، و شد  آموزش دید  و با تجربه رست شد  بود که محارزانکوهها د

 امنیت  را یاد م  دادند. نیروهای به  مله برای آن از و است اد  پوشش ،نوان

در شاهریور  او ندارناد. اوتروریست  خیری برای ثحات ایران و بقای شا  بارها توسط ارتشحد نصیری اطمینان داد  شد  بود که گرو  های  

او خاطر نشاان کارد کاه نگاران نیسات.  ""در روزنامه کیهان ا،الم کرد که  1356

و  شاا با،اث شاد تاا وعاویتهای تروریست  همرا  بود کاه  وروکشبا  1355ویرتحه گرو  مجاهدین در تابستان و پاییگ ادستگیری و هالکت رهحران ،

"پرویگ ثاابت  تصادیق کارد:  با خرابکاران به برتری دست یاوته اند. ""نصیری اشتحاها به این نتیجه برسند که نیروهای امنیت  در 

ما  مهاار نیروهاای امنیتا   وکنتارل  را ت تار کاردنر دخود همگمان  هدفمینان خاطرم شا  معتقد بود که وادر به رسیدن به طبا این ا "

چناین اینانجام داد نتیجاه  پنجا  اواخر دهه در متدد  ایا ت اطال،ات  که ابراز تردید م  کرد. در برآورد س  آی ا یباشد. در واشنگتن امام سازمان 

"بود: 

"تروریستها  "

آمریکاای  هاا  "

 "مدارک  بدست آورد  بودند که نشان میداد 

بار شکسات دادن تهدیادهای  ایاران تروریسات  ضد اوداماتتا بدال  "

"تروریست  در داخ  کشور متمرکگ بود. اما ایان اوادامات 
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کاه مااموران مجاهادین در از این امر واب  توجه اینکه آمریکای  ها  "

و  تروریست  ظرویت جاسوس  نها به این نتیجه رسید  بودند که این گرآ ت  زمان  که ب  اطالع بودندم  داخ  س ارت خود آنها نیگ ن وذ کرد  بودند

 از ارتحاطات داخل  ساواا را بدست آورد  است.

را رد کرد و با نظر نصیری در شکست خرابکاران هم ،قید  شد. دیپلمات جان ا سات مپ  م  س  آی ا یس ارتخانه سوویوان س یر تدلیالت  

"سیاس  س ارت آمریکا ابراز کرد:  بخش معاون

" 

*** 

دوواپس اوضاع بهم ریختاه ای الی اجار  ای خود در جنور ورانسه پرواز کرد. محتال به سرطان ،لم یوزیر دربار اسداهلل ،لم به و 1356در تیر ما     

ق میدید: شا  با خر  تصمیم به جایگگین  هویدا از پست نخست وزیری گروته بود. برای بود که در تهران وجود داشت. او تنها یک نقیه روشن در او

کنادم کسا  کاه بتواناد در مقابا  وشاارهای سیاسا  آمریکاا  تعیاین را مساتق  و واوی اجرایا  مادیر یاک تا ما  ها ،لم صحورانه از شا  خواسته بود

که ساختگیرواردی  ممااو  اماور و اوتصاد وزیر انصاریم هوشن  وول تعیینشد  است تا  ایستادگ  کند. وح  از ترا تهران او وکر م  کرد که مووق

در زماان بگیرد. ،لم ا،تقاد داشت که انصاریم یاک ماذاکر  کنناد  تماام ،یاارم  شا رابیه خوب  با ورماندهان ارتش و رو انیون ارشد داشتم را از 

ی نیاوران امیدوارانه بود و خانواد  انصاری تماسهای تل ن  تحریک و دسته هاای گا  بارای برای   ظ نظم تردید نخواهد کرد.  ال و هوادادن آزادی 

روتاه باود و دووات ورانساه آمااد   Antibes( 50(گ به دیدار ،لم در اَنتیح نخست وزیر شدن هوشن  انصاری دریاوت م  کردند. همسر انصاریم مریمم 

 مداوظین  را برای مداوظت از همسر او به آنجا ب رستند.بود تا در صورت تعیین انصاری به پست نخست وزیری 

کرد. ،لم شاید از برداشته شادن باار  را بیمار خوددربار   وزیر استع ای تماس تل ن  با ،لم گروت و درخواست شا م ما  امرداد 14جمعه  

ه اسات ه او تصامیم گروتاکا  با او تماس گروت و خحر داد شا  دوبارکه روز بعد او هنگام   اما خلق و خوی موزارت از شانه های خود سپاسگگار بود

 یاک ر کاه بعناوان. آموزگااتیار  شاد ن اتم جاایگگین کناد کننادگان ماذاکر  روایس و کشور هویدا را نه با انصاری بلکه با جمشید آموزگارم وزیر

نیاان از دردی باود کاه ایرام واود ا ساس هماداشتآمریکا به داشتن رابیه ای گرم با مقامات ،او  رتحه  شهرتاستعداد شناخته میشد و  با اوتصاددان

ی شاا  کاه هناوز نساحت باه ایان امار بارا د.میششناخته  موهن و غریب ناخواستهموردی  ،نوان به او ا،مومایران  سیاستمداران خود انتظار داشتند. در

ی کوچاک ا در گرو  هارکه م  توانست اوراد  بود وش صدحتوردی خ . هویدام با وجود ایرادهایشممناسب بود سیاستمداران  روه ای ب  ا،تماد بود

ر جدیاد درباار سمت وزی او هو جلسات اوسون کند. ،لم خشمگین بود که شا  بجای اینکه هویدا را به وراموش  بسپارد و یا اینکه او را تحعید کندم ب

وزارت  رساتادن او باهو وخحر برکناری خود از پست نخست وزیاری  ریاوترا هنگام د هویدا اشکهای هنگام  که برهم ریختبود. شا  ظاهرا  را داد 

" :گ ت بلند صدای با دربارم که هویدا آن را بعنوان سمت  برای تسکین میدیدم مشاهد  کرد. ،لم

" 

                                                           
50  Antibes  )ورانسه م  باشد شرو  جنور در استرا تگاه  ویالی  و ماهیگیری بندری)وارس : اَنتیحگ. 
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 51مپ  آخرین روزهای پُ 

 

 

 

 ن را بگیرید.آجلوی  رسیدم ها خیابان به اگر ناآرامیها

 

 

  شویم م  نابود ما یا و اسالم است پیروزی با یا بار این

                                                           
  سال بندری با شکو  در امپراتوری روم بود و در دامنه کو 600پمپئ  وح  از وووع آتش شان به مدت  .است واوو شد  ایتاویا در ناپ  در نگدیک  پمپئ شهر های ویرانه  51

بعد از میالد  79در سال  شروع آتش شان.شدورار داشت. این شهر زیحام در واوو ییالق رومیان ثروتمند مدسور م  کامپانیا منیقهدر  )Mount Vesuvius(وسوویوس 

کو  وزوو همه مردم شهر را  آتش شان ر  بودند که ناگهانمزمردم شهر در اثنای زندگ  رو .منجمد شد تاریخ آنقدر سریو و ناگهان  ات اق اوتاد که گویا زمان در آن مقیو ازمسیح 

 .در زیر خاکستر مدوون کرد

اهاو  این  د ووتا  رخ داکند ثانیه !! زیر خاکسترهای سوزان ماند  و تحدی  به مجسمه شدند م گوی  همه چیگ آن  و در چ!بع   ها در  ین غذا خوردن  م،د  ای در  اوت خوار

 . ت ورار برای ساکنین این شهر نحودند و ورصشهر غاولگیر شد

یتهای اشد برای رواتا شرو،  ب پمپئ  و مردمانش از ص ده روزگار مدو شدند. برای همیشه در این شهر متووف کرد اوزوو زمان ر.با خشم آتش شان وزوو همه چیگ نابود شد 

 .مختلف از وصه نابودی این شهر بگر 
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 یک رکت کردندم رویدادی ،ادی دردانشگا  تهران ش اوتدصیل  وارغ سال چهارمین و چه  و شهحانو ور  در مراسم شا م 1356در اول مهر ما  

کاهش یاوته بود و  سانسور،مال ا . صدها زندان  سیاس  آزاد شد  بودندم بود پیشروت در  اایران. روند دادن آزادی در ایران  پایتخت در آرام روز

دستور داد  شد  بود تا  ارشد دووت کارمندانبه روزنامه ها اجاز  انتشار مقاوه در مورد وسادم ب  ک ایت  های دووت و اوتصاد داد  شد  بود. به 

کند. مردم ایران تشویق میشدند تا  مستق  تر و مسئوویت پذیرتر و اییه را وو  تا شد  بود دارای  ها و  قوق خود را ،لن  کنندم و اصال ات  ا،الم

در  شا  ا،الم موضوع ترین توجه کنند. واب  بدث خود شکایات و یا سیاست رستاخیگ شرکت کنند تا در مورد  گر توسط شد  برگگار جلساتدر 

 و شا  به انتقاد از که شرط  کنند به ا گار خود را سازمانده  و دیدار اجاز  میداد تا با یکدیگر رژیم که به مخاو ان بود "" مورد

و  30اواخر دهه  باز و ای نیرن  بودند. آنها به یک مشکوا کنند. وعا ن ودیم  مانند مهدی بازرگان خودداری ایجاد جمهوری درخواست یا

. هر چند که وعا ن جوانتر ،الوه مند بودند تا مرزهای و ای باز منجر شد سرکور به اصال ات که زمان  آوردندم یاد م  به را 40 دهه اوای 

  به آزمایش بگذارند. را سیاس  

دشوار برگگار شد. در چند سال گذشته مداوظه کاران در دربار دوی  م  آوردند  ه ته چند پایان برای شهحانو ور  مراسم دانشگا  تهران در 

 وی ب  د دوخوری ،ثبا و بود پیشرو و مدرن از  د ان بیشایرانی یک  از  امیان اصل  آن بودم برای ذاوقه شحهانو ور هنر شیراز که  وار که جشن

ی  تحد خیابان  های رششو به خشم شد هنگام  که یازدمین جشنوار  هنر شیراز تقریحاتحدی  به آنان تمسخر  1356در امرداد  میشد. رو انیت

نام  د تووید کرد  بود بهیک  از نمایشهای  را که خونیویورام  در مستقر مجارستان  گرو  تجرب  م یک(Squate Theater). تئاتر سکواَت تشگ

 ربازس یک توسط جوان یمادرنمایش  این به روی صدنه آورد که در اوج شیراز صل ا بازار در ویترین یک مغاز  خاو  یک در! آتش کودام خوام

توریستهای  از طرو  به صا حان غروه ها که و ای بازار وح  از این نمایش با وجود .گروتم   ورار تجاوز مورد خردسال خود کودا مقاب  در

یران اآمریکا در  ،لیه ن وذ خواستار انقالر و ضدیتکه را ت آیت اهلل خمین  و از طرو  دیگر نوارهای کاس م  وروختندآمریکای  وحاس و وسای  

خمین  به  شنیدن صدای و بعد از مهنازم در آن روز در بازار شیراز بود وا   رتم شا . تصادوا نو  به  د ان جار رسید  بودبود توزیو میکردندم 

 ازیگرانبایعه که شدر  ال اجرا بود. او متوجه جمعیت شد که با شنیدن این نمایش  در  او  کهمد  نمایش خوام کودام آتش رسید  بود 

اندند تا خود را به بازار رس . ماموران پلیس با ،جلهدنبودرسید   ال ان جار  به هستند در انظار ،موم  جنس  ،م  در  ال  واوو در نمایشنامه

"ه او آن را چیگی ک نحود. از نجف خمین  بیانیه ای صادر کرد که در آن یک شورش را بگیرندم اما  خشم مردم واب  مهار شدن جلوی وووع

 ""آن  و خواستار آن شد تا رهحران مذهح  شیراز در مورد مدکوم کرد تدمی  شد  بود بر مردم شیراز و خواند  بود  "

  

جان تاز  ای بگیرند. در زمان  که ا ساسات مذهح  در اوج خود بود آنها دووت این رسوای  با،ث شد تا مخاو ان شهحانو ور  در دربار و  

نتقدین دشمن وتاد. این مق م  ادوی  م  آوردند که شهحانو باید خود را در ،موم کمتر نشان دهد. همچنین م  گ تند که  ادثه شیراز با خر  ات ا

ما ا ند.داشتتدریم کرد  بودم  اندصاری او برنامه های  را که بر ضد شا  درست میشد  پسر دای  او رضا ویح م که رادیو و تلویگیون مل  باخاص  

ترمیم مساجد  ف نگهداری ود را صراو درآمد بنیاد خو برنامه های ،موم  شهحانو  بیشتر از آنچه که برای مداوظه کاران به نظر م  رسید متنوع بود.

رسوم ود به روش مخودکان ومینیست ایران  از  ق زنان برای ماندن در خانه و نگهداری از ک ودیم  که در  ال تخریب بود میکرد. سرسخت ترین

 مقصر یک ردنک پیدا برای دوجو این با روستای   مایت میکرد.از ورهن  سنت  که بود  سنت جشن هنرهای دواع میکرد. یک  از ابتکارات جدید او 

 شد. هگروت نادید  ها دستاورد این شیرازم برای  ادثه

یک ما  بعدم شهحانو ور  خاموش در کنار همسر خود نشسته بود در  او  که وارغ اوتدصیالن دانشگاه  از کنار آنان م  گذشتند تا  

شحیه یکدیگر بودند. اما اینحار ات اق     کهمراسم ممدارا تدصیل  خود را دریاوت کنند. او در طول ساوها در صدها مراسم مشابه شرکت کرد  بود

" و  کرد  ن وذ دانشگا   وز  در گرایان اوراط که دادند هشدار و در مقاب  شرکت کنندگان ایستادند دانشجو یر ،ادی اوتاد هنگام  که چندینغ

 و شا جان  بر 1328 اودام تروریست  در مذهح  های رادیکال همکاری دانشجویان به از یک " 

را ب  اساس خواند و سومین  دانشجوی  دیگر انتقادات بین اوملل  را بر ضد سابقه  قوق بشر ایران .کرد اشار  س ید انقالر ،لیه 1342 ویام

"دانشجو از ایرانیان مقیم خارج کشور خواست تا به وطن باز گردند  و 

 ساواا سوی از تالش  که آن را شد دانشجویان  و مدیران م،لم   هیات ا، ای خشم با،ث شده طراحیاین صحن  خام از قبل 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

207 

 

 در مقاب  وواداری بودم و نمایش روتن با   ال دانشگا  در مدوطه تنش از وح  در میدانستند.دانشگاه   دزدین و سیاس  کردن این واوعه برای 

 د.رکحریت تظاهرات را شعله ور ک که بود چیگیآن  سلینت م زوج

 
*** 

 
 

عناوان واصاد بدر شروع سال تدصیل  جدیدم دانشجوی انقالب  ،ل   سین در  ال ورار از دست نیروهای امنیت  باود. هویات ایان شاخص جاوان  

مان وارار ن به خاناه ای ااق دانشجوی  خود در دانشگا  تهراتبازداشت او صادر شد  بود. او از ا ورو دستکشف شد  توسط پرویگ ثابت  جنحش خمین  

ز ایاوات کارد  و در ""هسته مخ    سین دستورات  محن  بر آزماایش  ""کرد  و بقول خود او 

  شاود. همادردی ،ماوم ات منجر به خون ریگیم شهادت وبه امید اینکه این ،ملی ندمطریق  تدریکات تنظیم شد  به تدریک نیروهای امنیت  پرداخت

 وجاود باا ،ادم هار چناد کاهمیداد.  جلو  دروغین را های سیاس  ناهنجاری های ،موم  با،ث شرمساری شا  در مجامو جهان  گشته و آزادیاین 

یادان مالبیاون برناد  از یشادند. در هار صاورت انقاز آن است اد  کرد  و با،ث نا امنیتا  بیشاتر م ناش  امنیت  خالء از سرکورم هسته های انقالب 

ا  اوت ا ""بیرون م  آمدند.  سین م  گ ت: 

"کرد.  ایجاد آرام  نا ایجاد برای جدیدی های ورصت دانشگا  تهران اوتدصیل  مراسم وارغ

خاود  گرگترین  ملهبتدریک کنندگان تصمیم گروتند که  "

 ناد.  ساین از وحا  توساطذا انجاام دهصرف غا غذا هنگامپسر  و دختر دانشجویان بودن مختلط  به را در کاوه تریای دانشگا  تهران به بهانه ا،تراض

"نارا ت بود.  دانشگا  مدوطه در جوان روتار دختران

 
مذهحیون اوراط  که چهر  های خود را پوشاند  بودند به پارکین  دانشگا  تهران  ملاه بارد  بیست تن از  1356مهر ما   17در یکشنحه  

تاش دن آ ال خااموش کار هنگام  که ماموران امنیت  در .بود اندراو  تاکتیک یک ها و اتوبوسهای دانشجویان را به آتش کشیدند.  مله به اتوبوس

 اوه تریا ناخوشایندک داخ  . صدنهم به تخریب آن پرداخته و بگور دختران و پسران را از هم جدا کردندبودندم اوراطیون به کاوه تریا دانشگا   مله برد 

ضارر  ومت کردند ماورداشدند و کسان  که مق  و برای مداوظت از خود پنهان بود. دانشجویان در  او  که وریاد م  کشیدند ورار کرد انگیگ غم و

در  ""گروتند. هنگام  که مهاجمان گریختند ا،المیه ای به این م مون از خود در کاوه تریا به جای گذاشتند :و شتم ورار 

 این ا،المیه آنان هر دختر دانشجوی  را که با  دانشجویان پسر معاشرت کند به مر  تهدید کردند.

 

 
 

 مله به ودیم  ترین و معتحرترین دانشگا  ایران اخحاار صا ده اول روزناماه هاای ایاران گشات. یکا  از اساتادان دانشاگا  ایان  ادثاه را  

نو میکرد. روایس مزن و مرد را  با هم بودنتوصیف کردم توهم  در وانون شرع که  ""

ویان از تدادیاه دانشاجاگا  دید  اسات. روایس شدر دان خود سمتدانشگا  اغرار کرد که این  ادثه بدترین صدنه ای بود  که او در طول یازد  سال 

ا ا،تصااب  سا  باه خشاونت در ماورد نگرانا  هاای خاود صادحت کنناد. دانشاگاه  هامهاجمین ناشناس تقاضا کرد تا پای پیش گذاشته و بجای تو

"چهارسا،ته برگگار کردند و متعهد شدند که 

وساط تقوق زناان کاه  ران  مایت شدندم سازمان  برای  مایت از آنان توسط سازمان زنان ای "

 داد. انجام میحو،ات  در مدوطه دانشگا  تهران  کن رانس وا   رت اشرف مدیریت میشد و برای مدکوم کردن اوراط  گرای  مذهح 
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شاد.  آنان مواجاه سکوت سخت و مدکم یوارد با این اورادم کردن بیدار خوار رویس اتدادیه دانشجویان برای ازنهایتا تالش  هر چند که 

ر روی هاد. به شان دهنان خمین  را وردی اوراط  دانشجویان چپگرا مشکوا بودند که این  مله توسط پلیس مخ   انجام گروته تا چهر  اسیور  آن

. نتیجاه ایان ،ار تن دادنددسر نحودند به اردانشجویان مذهح  از جداسازی دختران و پسران کامالً  مایت م  کردند. اکثر دانشجویان که بدنحال در

 ساین در  انقالبا  ،لا  مجگا شد و رانندگان اتوبوس از بردن اتوبوس به مدوطه دانشگا  خودداری کردناد. هساتهشد که کاوه تریای دانشگا  تهران 

 . دست یاوتندیت به مووق  اتدادیه دانشجویان تهدید و ار،ار و کشور برتر دانشگا  هدف خود به ولج کردن مدیریت

در م  کردند ساواا دست پشت پرد   ادثه کاوه تریای دانشگا  تهران بود  است.  تصوردانشجویان و روشن کران تنها کسان  نحودند که  

یر اماور ت  مانند وزدووت داشت.  ت  مقامات دوو نیمخاو  در ب  ا،تحار کردن طو ن  خرابکاریم پلیس مخ   سابقه و ضد اصال،ات محهم دنیای

خاود وارار داد   ر و اذیات هاایزنانم مهناز اوخم م ا،تقاد داشتند که ادار  سوم پرویگ ثابت  در این جریان مقصر است. ماموران ثابت  او را هادف آزا

"اد،ا کرد:  اوخم بودند چرا که ا،تقاد داشتند وزارت خانه او تعداد زیادی چپگرا و مخاو ین را به کار گروته است. 

از  ادثاه  ز بعادساه رو "

م م دی هاشاساید مها ی ریختاه و خواساتار آزادیخود را رویین تن ا ساس م  کردندم به خیاباان هاای ر هوادران خمین  که  ا   تهرانم گا نشدا

  مالی  اوراط  که برای نقش خود در یک سری از ترورها در شهر اص هان به مر  مدکوم شد  بودم شدند.

پذیروت. در  او  که آنها باه  اوات  کاخ در مجلس را وزیران از هیئت  مهر ما  او 22مدکوم شد. در یکشنحه  شا هر دو  ادثه از طرف  

 اد  ساوء اسات سیاس  هایدیجریان دادن آزا از ندشتدا سع  که کسان را بازخوان  کرد و برای  بیانیه ای مدکما ترام و ساکت ایستاد  بودندم شا  

"او به مخاطحانش گ ت:  کنند اظهار تاسف کرد.

"بود  است.  خشونتها پشت این به نام خمین م شا  مشخص کرد که اومستقیم بدون اشار   "

": منصرف نخواهد شد. دادن آزادیهای سیاس  غیر واب  بازگشت اسات سیاس  هایدادن آزادی از که داشت اصرار او "

آوماان  ط موسساه گوتاهاشعار خاوان  کاه توسا مراسم اجاز  یک سری شا برای اثحات اد،ای خود  "

م   اور باه هام رای ایان مراساباام  که دیدند تعداد بیش از پانگد  هاگار ن ار غرب  ورار بود برگگار شود را داد. دیپلماتهای اروپای  و آمریکای  هنگ

. نیروهاای که شادندشاو اسات اد  ما  کننادم دستگیری یا و سانسور از ترس بدون کشور سیاس  آیند  مورد در بدث برای ها این مکان و از رساند 

 "کی  گ ات: وسع  در از هم پاش  این گردهمای  ها نداشتند. یک امنیت  با نگران  در بیرون مدوطه این مراسم   ور داشتند اما هیچ 

" 
گروت و اووین سخنران  ،موم  خود را بعد از پاانگد  ساال کشور س  نیگ تصمیم به آزمایش و ای باز سیا رهحر مخاو ان مهدی بازرگان 

او بار  د  و اظهااراتا،الم کرد. انتخار او در مد  برگگاری سخنران  مسجدی بگر  در ولب جنور شهر تهران بود. سخنران  او بسیار تدریک کنن

گذاشاته شاد   شبه نمای خصوص  های ساختمان از بسیاری و م ،مو اماکن که ،کسهای او در مشخصا شا  را هدف ورار داد  بود مضد بت پرست 

"بود. اما سخنران  بازرگان نیگ بدون هیچ  ادثه ای پایان یاوت. یک نظاار  گار گاگارش داد: 

 " 
 

*** 

      

. او روز توواد خاود را شد  باود اوتتا  او نام به مدل  توسعه ابتکاری طر  مهر ما  بود. در سراسر کشور صدها 22ساوگ  شهحانو ور  در  39جشن 

پارورش  و ماوزشآ ن کرد. نخسات وزیار آموزگاار و وزیاردر دانشگا  تهرا پگشک  و ،لوم مدققان هشتصد ن ری از یک گرو  به جوایگ صرف ا،یای

 .شدند وارد بگرگ  که برای شهحانو ور  تهیه شد  بود به مراسم توود کیک های شمو خاموش کردن به کمک منوچهر گنج  برای
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ون راک   ل ار خانادان پهلاوی دوساتان وادیم  خاود معااون روایس جمهاور پیشاین آمریکاا ن لساساوگ  شهحانو ور   39برای گروتن جشن  

(Nelson Rockefeller)  خوشدال تهران  صرمعا هنرهای و همسرش را به ایران د،وت کرد  بودند. این زوج از شرکت در اوتتا یه جشنوار  موز

"بودند. نظار  گری در اینماورد نوشات: 

ظار انادازی را در ن چشام دو هار آنهاا "

"برای تمام اوراد باشد. کامران دیحا به خحرنگاران گ ت:  سترس د هنرواب  داشتند که

ریال و زمان بااز باودن  20هگینه ورودی را وقط محلغ مشخصم هیئت مدیر  موز   مشتریان  به اراوه خدمات جای به "

 ساینمای  هاای وایلم و هاای مختلاف کارگا  تئاتریم های نمایش و زند  های کرد. موزیکال ا،المموز  را شش روز در ه ته تا سا،ت هشت شب 

 باه تصاویری -ت صاو هاای نمایش و کودکان های کتار .درست شد  بود جوان هنرمندان تشویق برای ویژ  های برنامه و داشت وجود کودکان برای

 .گیرند ورار هنر معرض در کودک  سنین از بتوانند مدرسه کودکان تا بود شد  اراوه مدل  مدارس

او بارای اوتتاا  جشانوار  هنرهاای  1356در مهار ماا  وقاط در یاک روز  .کاهش نیاوات هرگگ شهحانو ور  سنگین و وشرد  کاری برنامه 

 ا اصا هان روات؛ نمایشاگ شد  باودم باه گروته نظر ای در وحیله ورهن  و هنر برجسته کردن سنت م برنامه ای که یک ه ته به طول م  انجامید و برای

 مادیر  جهاان سار زد؛ هیئات اهدا کرد؛ به میدان تاریخ  نقشرا  تئاتر جشنوار  چهارمین و سومین برندگان کرد؛ جوایگ را اوتتا  ایران دست  صنایو

 .نشست هیه شد  بوداص هان ت اوملل  بین مدرسه دانشجویان توسط نمایش  که تماشای به   ور پذیروت؛ و به را پهلویرضا  ورهنگ  بنیاد مدل 

ایرانا . پاس از  یاتووم هاای هنار باه شاد  داد  ای اختصااصز پروژ  های شخص  خود را اوتتا  کنادم ماوز  ا دو روز بعد او به کرمان روت تا یک 

 ناشانوایان و نابینایاان هبا کماک بارای را بیشاتری مناابوتاا  خواسات دووت از بودم ایرانناتوان  جواموبرای  برجسته  مداوع م او کهبازگشت به تهران

 صدا و سر همسر او ب  که رسید م  نظر  ور دارد. در مقاب  بهبنظر میرسید که شهحانو ور  در تمام  نقاط ایران   1356در پاییگ  .دهد اختصاص

 .است توجه خارج شد  کانون از

*** 
 

ل کارد  باود. مصای   م سوا ت ،روان  اوکاار او را باه خاود مشاغو1356خمین  در اول آبان ما  اوعظم  پس از مر  ناگهان  پسر ارشد آیت اهلل 

 مت  بر اثر چااو  بایش. هر چند که مصی   از مشکالت سالبوداو  درون  دایر  در ا،تدال صدای رینو آخخمین  مورد ا،تمادترین مشاور پدر خود 

خمینا   و مار  مصای   از  د رنج م  بردم پدر او سع  در رد تئوری توطئه ای که مد،  بود او توسط ماموران پرویگ ثابت  مسموم شد  است نکرد

 نسحت "" به را خود پسر بعدها خمین  مر  .ظاوم تحدی  شد  اکم  دست به ادتشه که همانا [شیعه]  برا ت  به روایت  مذهح

 داد.

معماو ً  چهلماین روز مراسم ساوگوارید. وشمی چه  روز ،گاداری و پس از آن مراسم یادبود برگگار یک وردبرای مر  سنت شیعه  ربنا ب 

 ز دووات درخواساتین  برای بازگشت به ایران ممنو،یت داشتم نمایندگان او در ایاران ا. گر چه خمرد،موم  اختصاص دا ا ساسات نمایش برای

ظااهرات تسام ،اگاداری کردند تا به آنها اجاز  مراسم ،اگاداری در مسااجد داد  شاود. پرویاگ ثاابت  مشاکوا باود کاه آنهاا ما  خواهناد باه بهاناه مرا

در  و د کردی ،گاداری تردیخمین  برا بستگاندر ندادن اجاز  به  اینمورد هشدار داد. شا سازمانده  کنند و او به سپهحد نصیری از سوء ظن خود در 

او به نصیری دساتور  .بود دنخواهن نظم   ظوادر به  امنیت  نیروهای شودم آغاز  مشکل اگر که درنک تردید هرگگ و مپذیروت را انآن تقاضای نهایت 

 ""داد: 

"با مجوز در دستم بستگان و طروداران خمین  ا،المیه ی ،گاداری در روزنامه کیهان منتشار کارد  و مصای   را  

داری خاود ا،المیه ،اگانیگ چند صد رو ان  طرودار خمین  ورار داد و آنها خواندند. این ا،المیه ،موم  بهانه ای در اختیار  "

 "را به چاپ رساندند. در مراسم یادبود مصی   خمین  در مساجد جاامو تهارانم آیات اهلل طااهری اصا هان  بارای 

 ""ساوه نحردن نام خمین  در ایران شکسته شد و وریاد  14د،ا کرد. در یک ودظه تابوی  "

"در مسجد طنین انداز شد. پرویگ ثابت  بخاطر میاورد: 
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 مایات  بیاان از دوگرما    سرگشاد  در ستایش مصی   خمین  منتشر کردند. بایگرو  های چپ نیگ هدومند شدند و نامه ها "

 .خمین  تصمیم گروت که ایران در سراشیح  شورش ورار دارد. او اخحار بد اوتصادیم وساد و تالش شا  در روورم دووت خود  را دنحال میکرد از اوم

 خواند آماد  کرد.می "" را او که مردی رویاروی  با نهای  مر له خود را برای او

خود دستور دادند  تاا تدریکاات خاود را اواگایش بخشاند. در اوواین  ادثاه از ناوع خاود در  اسالم  به هسته های انقالب  جوامو اوتالف 

ماوکین  وا( تماس گروت ای ناشناس با سینمای پارامونت در خیابان تخت جمشید تهرانم پایین تر از س ارت آمریک گیرند  چهاردهم آبان ما  تماس

یاه از اواراد تخل این مجمو،اه ساریعا در  ین خنث  بمب بمح  در تواوت سینما کشف شد وغرب  مدکوم کرد.  "سکس "آن را به نمایش ویلم های 

ا توسط شاا  هه دادن آزادی کنگرش رویس جمهور آمریکا جیم  کارتر و نمایندگان او در ایران شیردل شد  بودند. آنها  و شد. اوراط گرایان از روتار

تظااهرات خشاونت باار در  آبان خوشدال شدند و آن را با 24ار دووت  شا  به واشنگتن دی س  در ایران نتیجه وشارهای آمریکا م  دانستندم از دید

بخااطر  کاهو همسارش(  روبروی کاخ س ید مخت  کردند. تصاویر تلویگیون  زوج های ایران و آمریکا )شاهنشا  آریامهرم شهحانو ور م جیم  کاارتر

 ناینچ اریخ  آنان اجاز ت آگاه  و که ورهن  را مردم ایران تصور هرکنندگان ورار گروته بودندمگازهای اشک آور اشک م  ریختند و تدت تاثیر تظا

میهماناان  ا صدنه سازی کرد  تاگروت. ایرانیان به این نتیجه رسیدند که رویس جمهور آمریکا این ناآرام  ها ر بر داد در نم  را ک ایت  ب  یا ات اق

بودم از  یگانهب آمریکای  اتهای  از بین روته میدید شرمسار کند. این تغییر در منیق که تا  د زیادی با ا ساسخود که اکنون آنها را بصورت مهر  

 منیق  بنظر میرسید.منظر ایرانیان کامالً 

اآرام  و هسته های انقالب  اوتالف جوامو اسالم  کامالً وعال بودند و خرابکارن  مانند ،ل   سین در سراسر کشاور رخناه کارد  و باه نا 

ضرر و شتم م  پرداختند. خشونت های جداگانه در چند شهر ایران گگارش شد کاه بانکهاام آژاناس هاای مسااورت م ساینماها و مکانهاای مختلاف 

یااک بیاارون  د شناسای  م  شدندم مور  مله ورار م  گروتند. در سوم آذر ما  طروداران خمین  در شیراز یدیگری که با مدرنیته گری و انقالر س 

بناگین مسجد به شورش پرداختهم شیه های مغاز  ها را شکسته و دو سینما را به آتش کشید  و به کنیسه ای  مله برد  و بر ورش هاا و پارد  هاای آن 

 ما  د زنادگ ناازی آباا و درواز  غار وقیری مانند های مدله مادران  که در خانواد  که به روا  بیش از صدها مراکگ ریخته و آن را به آتش کشیدند.

انادن و کردند مورد  مایت ورار میدادم مورد تهدیدهای تل ن  ورار گروتند. زنان به این مراکگ که توساط وزارت اماور زناان ادار  میشاد آماد  تاا خو

 این ماادران اطال،اات بهکنند. پرسن  آموزش دید  این مراکگ  دریاوت تغذیه و بهداشت زایمانم از بعد مراوحت های  در نوشتن آموخته و دستوراوعم 

 کودکاان و ناوزادان از مراوحت  قوو  ورار میدادند.  دود نود تا از این مراکگ نیگ امکانات مشاور  و اشتغال خدمات و خانواد  ریگی برنامه به مربوط

اکاگ رواا  خاانواد  در تهارانم شایرازم تماس گیرندگان مرد تهدید کردند کاه ایان مر 1356در اختیار مادران ورار میدادند. در اواسط آبان ما    نوپا

 "و کرمان به آتش خواهند کشید. مهناز اوخم م وزیر امور زنانم یه یاد م  آورد:  اص هان

" 
 وارار ناآرام  ها در دانشگا  های اصل  شروع شد و چپگراها به شکستن شیشه ها پرداخته و به ضرر و شتم مسئووین دانشاگا  هاا پرداختناد. هادف

 کااوج کُشات  تایم و یاک تاور شاد شگاگار )Pearl Harbor(  52در سااوگرد پ ارل هاارب ر 1356گدهم آذر ماا  در شان آمریکای  اووین شهروند دادن

انا  باه آمریکای  در کاوه تریا دانشگا  آریامهر توسط دانشجویان ایران  که شعارهای ضد آمریکای  میدادند مورد  مله ورار گروات. دانشاجویان ایر

 پرچم آمریکا ب   رمت  کرد  و  مایت خود را از تیم رویب روس  ا،الم کردند. 

دهای شا  تگریق تکنوووژی غرب  برای پیشروت اوتصاد ایران بود. اماا از آنجاای  کاه نیروهاای امنیتا  واادر باه یک  از بگرگترین دستاور 

جلوگیری از ورود کاست های سخنران  های خمین  به ایران نحودندم همانیور نیگ آنها در جلوگیری از است اد  دساتگا  هاای زیاراکس باه صاورت 

پاباه پایتخات ایاران سا ر کارد  باود  1356ای مقابله با دووت نیگ ناتوان بودند. یاک آمریکاای  کاه در بهاار اسلده ای در دست نیروهای خمین  بر

                                                           

 مله ارتش ژاپن به پایگا  دریای  ایا ت متدد  آمریکا در  معروویت این بندر به خاطر .است اوجگایر هاوای مجمو در بندری: orPearl Harb( انگلیس  به )پرل هاربر  52

هر  .نابود شدند رزمناو آمریکا از جمله ه ت اویانوس آرام ها ناوگانشد. در  مله هوای  ژاپن  جن  جهان  دوم است. در پ  این  مله آمریکا وارد 1941دسامحر  7این بندر در 

 ساوه آمریکاویان ساوگرد این  مله هوای  را برگگار میکنند تا خاطر  این ات اق در تاریخ آمریکا از بین نرود.
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یاک وعاال  ""میگ ت: 

"مخاوف نیگ م  گ ت: 

" 
شید آموزگار وظی اه نخسات وزیاری را بعهاد  مهنگام  که جداشت.  53 ت  تالشهای شا  برای مقابله با وساد و اصراف نیگ تاثیر بومرن  

ثابت  باه او  ""  کرد. او اغرار کرد: گروت از پرویگ ثابت  درخواست مشاور

شاد  ای در  ریاگی و برناماه سیاسا  خاور های ایران و  گر بود  در  ال  اضر برنامه آزادینه ت پاسخ داد که ا گار مخاو   مانند جحهه مل م 

"امع  از اینکه این ا گار به چیگهای  ا،تقاد دارند در اخیتار آنها ورار میدهند. او به آموزگار گ ت: اختیار دارند که به مردم اطال،ات ج

او همچناین پیشانهاد کارد کاه دووات جدیاد بایاد  "

انجام دهد که اطگ طریق رایدو و تلویگیون نشان داد  شاوند. آموزگاار ماورد توجاه آموزگاار موم  مانند استادیوم نارضایت  های خود را در میادین ،

 شروع وعاویت این ""یاوت.  ""ورار گروت و آن را نگد شا  برد. شا  آن را 

باود. شاا   تجااری جواماو و دووتا  هاای ساازمان در اصاراف و وساد شواهد به ریشه کن  آن رسیدگ  شد که مسئوویت بد نام سلینت  کمیسیون

 به ریاست این کمسیون منصور کرد کاه اوادامات آناان بیاور زناد  مانناد تدقیقااترا  نصیری و معاون ساواا  سن وردوست دوست ودیم  خود

او انتظار داشت که بارای شا اف تار سااختن و متدد  از طریق رادیو و تلویگیون پخش میشد.  ایا ت در نیکسون دوران )Watergate( 54ر گ یتوات 

 اماا ثاابت آن را داشاتند.  مصارانه تقاضااهای پاسخگو کردن ا،مال دووت مورد تدسین ورار بگیاردم ایان هماان چیاگی باود کاه طا  سااوها ویحراوهاا

"بود:  شد  تحدی  موم ، خدمات تخریب به او اصل  اید  که بود خشمگین

" 
 و ،کاسا  کلیاک هاای والشاهای زیر گروته و ورار هیئت  مقاب  که درم  پرداختند دووت   امیدی به تماشای مقامات هر ما  ایرانیان با نا 

ایان  1356در آخارین ه تاه آذر ماا   م قود شد  و رشو  مورد بازخواست ورار م  گروتناد. پووهای م از مو،د گذشته مورد پروژهای در ویلمحرداری

ص بارای گگارش  در مورد تاخیرهای پروژ  های را م را  آهن و بنادر منتشر کرد؛ ؛ مشکالت مربوط به شحکه برق و کمحود نیاروی متخصا کمیسیون

"نصرت اهلل معینیانم رویس دوتر ویژ شا  رهحری را بعهد  گروت  نگهداری ژنراتورهای برق.

ساال کاه  تابستان آن برق وزارت انرژی و دو دستیار او را بخاطر نقش آنان در ویو سابق را مدکوم کرد و شا  شخصا دستور بازداشت وزیر "

موضو،ات  که باید به دادستان و سیستم و ای  با،ث خاموش  پایتخت در  ین موج گرما شد  بود را صادر کرد. اما تصمیم شا  به دخاوت خود در 

روتاه  دسات از ،ماوم  بودجه های و ها شکست نارا ت کنند  سپرد  میشدم این ،المت را داد که او دووت خود را به مداکمه گذاشته است. ارایه

،امه پسند که انقالر س ید به گ  نشسته است کمک کرد. کمیسیون  این ،قید  را که این دووت واسد و با  ویاوات باود  گسترد  این باور به تنها

                                                           
ساال پایش  000م50کردند. بومرن  تاا از آن است اد  م  بومیان استراویا یک سال  و ابگار شکار و وسیله چوب  پرتاب  است که ،مدتاً  )Boomerang( به انگلیس  بوم رن   53

ا شاخص خاورد آن باکاان براصیال  تاثیر بومرن  از آنجا گروته شد  است که هنگام  که بومرن  توسط شخص  پرتار شود آن به طرف پرتار کنناد  بااز میگاردد و اماختراع شد. 

 پرتار کنند  وجود دارد و به جای است اد  مناسب از این وسیله مورد هدف آن ورار م  گیرد و تاثیر معکوس خواهد داشت. 

ات اق اوتاد که منجار  واشنگتن در هتل  به همین نام در 1972-7519های شود که میان سالبه ووایع  اطالق م  )Watergate scandal (انگلیس  به  رسوای  واترگ یت  54

 .شد ایا ت متدد  آمریکا جمهور ووترویس ریچارد نیکسون گیریبه استی ا  و سپس کنار 

 اگر    اساتقرار ساتاد انتخاباات وارد ساختمان هت  واترگیت مدا آیب اف تعدادی از ماموران (1970) انتخابات ریاست جمهوری ایا ت متدد  آمریکا در جریان شر  ماجرا:

غیر وانون  با پیدا شدن یک نوار  این اودام .کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارک  را برای اهداف مختلف به سروت بردند شنود هایشدند و دستگا  کرات ایا ت متدد  آمریکادمو

باار  هااینگاران خاود باه نامتان از روزناماهق دو ازطریا بنجاامین سا . بردوا  باه ساردبیری واشانگتن پسات هتا  بیاور تصاادو  واو روات و روزناماه  راسات توسط یک مأمور

 .آن را به اطالع اوکار ،موم  رساندند کارل برنستین و وودوارد

اگرچاه  .اسات  بود هاای جاسوسا  بسایار گساتردگوناه وعاویتاست و تدقیقات بعادی نشاان داد کاه ،ماق این بعدها مشخص شد که چنین اودامات  وحالً مکرراً انجام گروته بود 

به سه  ت متدد  آمریکاایا  جمهوری ووتهای و ای  پایان نداد. در جریان رسوای  واترگیتم رویسستع ای نیکسونم روند استی ا  را متووف کردم اما در ،ین  ال به پیگیریا

 .دجانشین نیکسونم وی را ، و کر ردجراود وو م1974سپتامحر  8جرم متهم شد: جلوگیری از ،داوتم سوءاست اد  از ودرت و نهایتاً تدقیر کنگر . در 
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 واتخدمات اجتما،  که از بسیاری از کارمندان طحقه متوسط تشکی  شد  بود کمک کرد. ایان اواراد دخا سرویس ا،تماد وروپاش  تقویت کرد و به

گروتناد. تجاار نیاگ ا،تمااد خاود را باه سیساتم از دسات داد  و  نظار در ناسپاسا  مندصارب رد ،ما  یاک ،ناوان به تدقیقات را در این شا  شخص 

دیدند.این کمیسیون نه تنها با،ث بازگرداندن ا،تماد ،موم   خودهای  شکست بال برای سپر پیدا برایاز طرف دووت   تالش ،نوان به را کمیسیون

 ،موم  داشت. رو یه ت عیف و دووت  موسسات ساختن ا،تحار سیستم نشدم بلکه نقش ،مد  ای در ب  به

 

*** 

های ایران را دنحال م  کردم هر چند که از آغاز شروع این نا آرام  هارا   آرام  نا در ناگهان  اوگایش نگدیک ووییام سوویوان س یر آمریکا در ایران از

 و معااون او جاان ا سات مپ   (George Lambrakis)اوم رویس بخش جورج وَمحراکیس  سیاس  مشاورین و سوویوان بود.آن را اشتحا  متوجه شد  

(John Stempel)ناآرام  هاا در ساایه وارار داشاتند. در آخارین ه تاه هاا  پشت در مردان  به تا داشتند توجه شا  امنیت  نیروهای روتار به م بیشتر

شا م آنها با چپگرایان میانه رو و جمهوریخواهان  که  سع  در متقا،د کردن آنان داشاتند کاه ادار  ساوم پرویاگ  مخاو ین اب رابیه ایجاد برای مشتاق

 واانون ا یای شا  از  د گذشته و اودامات سختگیرانه برای ""ثابت   سع  در ایجاد تدریکات برای ثابت کردن این امر است که 

 ی ولسا ه شاناخت بارای واوعا  تاالش هایچ اد،ای آنها را پذیروتند. آنها بخوب  خمین  را م  شناختند اماااشد. آمریکای  ها این اوگام  م  ب نظم و

مانند ،روات و وذاو  باه او  ،رر رادیکال اسالم  او؛ ترجمه نوشته های او؛ و یا پیگیری را  های  که پولم آدم و یا اسلده از طریق رهحران  کومت

 نکردند.م  رسید 

آذر ما  همان روزی که کشت  گیران آمریکای  که دانشگا  آریامهر پای گذاشتندم هنگام  که شاا  د ردیااری دووتا  باه کشاور  16در  

خواهاد داد نخشونت پاسخ  ،مان روته بودم سوویوان بیور خصوص  با اموزگار مالوات کرد تا از او وول بگیرد که دووت او تظاهرات صلح آمیگ را با

 کاه ریاخی  ادثه ورددر م ویژ  و همینیور متوس  به نوع سرکور های  که در گذشته با،ث نقض  قوق بشر شد  بود نخواهد شد. او به آموزگار به

رای وزیر امور خارجه سوویوان پیام  ب .کرد  بودند توضیح داد برگگاری سیاس  نشست یک مخاوف های گرو  که تهران به خانه ای ساواا مأموران

اسات اد  کناد و  ""ورستاد و به او توضیح داد که آموزگار مواوقت کرد  تا از استراتژی  (Cyrus Vnce)آمریکام سایروس وَنس 

ویوان تناء کند. سومصمم است تا از هر گونه اودامات سرکوبگرانه که با،ث مدکومیت دووتهای خارج  و گرو  های گرو  های  قوق بشری شود ام

"ح داد: توضی

"ووت او آموزگار به سوویوان گ ت که د "

" 

 اوادامات ساازند  رایب  اسیو ا ساسات س  دممر یها  آرام نا تیهدارا که  گر رستاخیر باید رهحری  شا اظهارات آموزگار دیدگا   

ار به سوویوان ش بود. آموزگرا بعهد  بگیرد تا اینکه به خیابانها کشید  شود منعکس کرد. به هر  ال این مسئله پایه تاسیس این  گر در سه سال پی

ن اما د  بود. سوویواسازمانده  کردانشگا  تهران خشونت در  هی،ل پدر و مادران را  ا،تراض ریچشمگگ ت که  گر رستاخیگ در این اواخر   ور 

 مهام باود کاهیان اساواا و یا گرو  های طرودار دووت نیسات:  ""راض  نحود. او م  خواست تا آموزگار وول دهد که دیگر خحری از 

"  وانون یند که مد  هانا ساس ک جومعترضان صلح 

ود سیاسا  وجا ایاست و هیچ را  بازگشت  در دادن آزادی ها ""آموزگار گ ت که او با سوویوان "

 باید باز باو  بماند. ""ندارد. 

واب  ا ترام ترین سیاستمداران ایران سخنران  در در وحال اوراط  گریم خشونت و تهدیدم یک  از  برای تقویت پیام بردباری و ا،تدال شا  

"گ ات:  مگیخاتس گر ر کیدووووژیدو بال ا نیتر حرالیرهحر وم مورد استراتژی دووت انجام داد. ،حداومجید مجیدی
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او تاکید کرد که آشوبگران م  خواهند که مقامات بشدت سرکحور کنند تا دادن آزادی هاا را با  ا،تحاار کنناد. اماا دووات باه دام آنهاا  "

 ""برای را به این امر تکرار کرد  که جوانان کارهای   شا نخواهد اوتاد. او گ ته های اخیر 

خود  بودند و دویل  برای نگران  وجود نداشات:  ""انجام میدهند. ات اوات  که در  ال اوتادن بود چندان غیر ،ادی نحود. جوانان در  ال 

 ودند و انتظار آن میروت.جریانات ناآرامیهای  که در گوشه و کنار کشور در  ال رخ دادن بود ب  خیر ب

 
*** 

کارد  باود و  ز سلینت شاروعادادن آزادی ها را به امید طروداری طحقه متوسط  شا بسیاری از ایرانیان طحقه مروه مسئله را به اینصورت نم  دیدند. 

رد  ع دموکراسا  کاواداری از ارتقااآنکه نشان دهد او نیگ طرودار اصال ات است. اما بسیاری از آزادیخواهان  که چناد ساال گذشاته را صارف طر

ا ریختاه میشاد ه صندوق هاای آرنو،  از انتخابات بودم و رای های  که ب دارای ایران  در  ال  اظر : بودندم دل نگران اوگایش نا آرام  ها شد  بودند

 موازی مناوو آنان بود.

همارا  باود. باا   نادکنند از کشور خارج ستتوان  م انیرانیاای که  هیسرما گانیم تیوغو مددودبا  1353-1352اوگایش ویمتهای ن ت  

ا و اروپاا الا در آمریکاو اوگایش تورم در ایرانم بسیاری از طحقه متوسط و مروه اودام به سرمایه گذاری بصورت خرید اما امالا و مستغالت متیو

"اورد: م بخااطر میارانیاا یک  بانک مرکاگ سیروبسر،ت اوگایش یاوت.  سن ،ل  مهرانم  1356تعداد پروازهای خارج  تابستان  کردند.

د بهشات هاای ر باه مقصامیلیاون د  100ماهاناه   ارزش بارآورد شاد به   خصوص هیسرماتدلیلگران مهران شاهد خروج  

نیان  کاه د تعداد ایراهمگمان مقامات کنسوو  ایا ت متدد  آمریکا در خیابان تخت جمشید متوجه اوگایش شدی اوتصادی در خارج از کشور بودند.

 کاوی رنیاا (Sanfrancisco Bay)درخواست ویگای آن کشور را میکردند شدند. هگاران کیلومتر دورترم آژانس های امالا در سان رانسیکو ب ا  

 پاایین تار از آن منیقاه در هگار د ر بودناد. 400تا   250با ویمت مستقالت   ما بین  ""محهوت هجوم ایرانیان  بودند که در  ال 

 .دبه آن شهر داد  بودن ""شد   بودند که  ""در وس آنجلس نیگ ایرانیان تا  دی در آن شهر 

همین کاار کردناد. آنهاا باه خاوب  از به اودام نیگ شروع    که با ایران آشنای  و یا رابیه نگدیک  با دووت و یا ارتش داشتندساکنان خارج 

 James)شایعه بیماری شا  اطالع داشتندم و آنها نیگ شک داشتند که دادن آزادیهاا مووقیات آمیاگ خواهاد باود. همکاار تااجری بناام جیماگ سااو  

Saghi)  به خاطر میاورد که او"

تجااری شارکت  مادیریتآمریکاای  کاه  (Lloyd Bertman)وویاد ب ارتمَن  "

"در ایران زندگ  کرد  بود به همکاران خود گ ت  28بود و  (Jupiter)ژوپیتر 

دختری  (Chris Westberg)وای جامعه ایران بودند. کریس و ست ب ر  هدیگران شوکه  ال و  "

ساال  نیچندسپری کردن پس از خورشیدی در ایران زندگ  کرد  بود.  40ریکای  بود که با خانواد  خود از اواسط دهه ساوه و ورزند وکیل  آم 21

"خیابانهای تهران مظیرر شد  بود. او بخاطر میاورد:  و تنش در در بازگشت به ایران از خلق و خو در آمریکا در دانشکد 

و  ""در گوشه و کنار شهر بر روی دیوارها م  دیاد. را او شعارهای ضد آمریکای   "»

". آنها و یک ورم  م  پوشیدند یک شک سهای احدختران دانشگاه  و ""

ر شدن بر یک تاکس  شانس آن را باه دسات آورد تاا باا یکا  از ایان موجاودات یک روز این آمریکای  جوان هنگام سوا "

"به او توضیح داد که او یک مسلمان معتقد است که  شخص،حوس جوان صدحت کند. این 

ورآن در ت اد باشد. همرا  او در جواب  متقاب  پاساخ  تعاویم با وست بر  اشار  کرد که آموزش دانشجوی  م  تواند"

 ""داد
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*** 

واهاد و اان اسات اد  نخدر همان ه ته ای که نخست وزیر آموزگار به سوویوان اطمینان داد که دووت او از زور برای سرکور مخا 1356در آذر ما  

نون  خواناد. او را غیر وا م  از نجف صادر کرد و در آن شا  ایران را  اکم  نامشروع ا،الم کرد  و دووتخمین  وتوای  ،مواوعظم  کردم آیت اهلل 

"سردبیر روزنامه کیهانم امیر طاهریم بخاطر میاورد که 

ش   بارادر باگرگ  که در وحنان دور  دید  باود و پاس از مارکیچر یجنگجوم برای پسر کوچکش ا مد این نوشته توسط خمین  "

"در ایان وتاوا خمینا  جساورانه ا،االم کارد کاه او  .باودمصی   وظی ه منش  گری پدرش را بعهد  گروته بودم دیکته شد  

کا  از اماماان را بعناوان ی و خاود باود ام ااء کارد  ""و نامه را با نام   شییان( یاد کرداو از شا  بعنوان طاووت ) "

م خواسات تاا بر این خمین  از مرد شت. ،الو ورآن نداووانین در  یسابقه ا چیه که گیآم کیتدر اریپروا و بس  ب  رکت  -   بوداصل  پیامحر نام برد

تاوا را نادیاد  وایرانا  ایان  شور پیروی نکنند و از روتن به مدارس و دانشگا  هاا خاودداری کنناد. روشان کرانون کنماویاتهای خود را نپردازندم از وا

ناوان یاک ن دادن خمینا  بعبارای نشااکار ساواا وقط میتوانست به این نتیجه رسیدند که این انه  یاوتند که ظاومانه و متعصحگروته و آن را تا  دی 

 دیوانه باشد.ورد 

خحر شدم و آن هم از طریق س یر کشور ،راق! بنا بر نظار طااهری  اب در دستهای ایرانیان م  گشته ته  کی نکهآورد وتوا پس از شا  در م 

"که شا  را در اواسط آذر ما  مالوات کرد  بودم 

خواست تاا  ن  او نیگ م مانند خمی "

"ایرانیان انتخار خود را انجام دهند. شا  به ظاهری گ ت: 

ین ا "

ار باه ارث تاج  بدون خ اظهارات شا  نظرات گذشته او را که در اواخر تابستان به شاهدخت اشرف گ ته بود تکرار میکرد: او میخواست تا به پسرش

ای  بارای هاو اساتراتژی  ذر ما  در  ال گذشت بودم شا  کمیته ویژ  ای را تشکی  و به آن دساتور داد تاا ویسات  از راهکارهاارساند. همانیور که آ

د را بارای ن خواسات تاا خاوآنا از نوشت و  اوتالف جوامو اسالمهمگمان خمین  نامه ای به رهحران منگوی و ب  ا،تحار کردن اسالمگرایان تهیه کند. 

"او پاوشاری کرد که  در انتظار آن بودند آماد  کنند.  طو نای که مدته  امیو

ناا آراما   بودنادم تدریاک انقالبیون با وظی ه ای با  نظیار روبارو –او طر  یک شورش را به ،هد  آنان واگذار کرد. این کار ساد  ای نحود  "

 گریحانگیر طروداران آنان شود. ارتش ودرتمند جهان نیپنجمون آنکه خشم بد

س ارت ایران در دانماارا اشاغال و  1356ه ته به ه تهم روز به روزم تدریکات اوگایش یاوت. در آخرین ه ته آذر و اووین ه ته دی ما   

 روتند.هام جهود ها و بهای  ها مورد  مله ورار گ آمریکای  یهمکاران تجار مغارت شد و در تهران و دیگر شهرهای بگر  بانکها

خحری از آش تگ  و شورش نحود هنگام  که شهحانو ور  میگبان گروه  از دانشجویان آمریکای  بود که بارای پیاام  سمسیوقط در روز کر 

 صلح در  ال س ر دور دنیا بودند.

 
*** 

در  همگمان با ورود جیم  کارتر به تهران در شب ساال ناو مساید  باود. کاارتر ،ملیات خرابکاری و ا،تراضات خشونت آمیگ توسط جنحش خمین  

برناماه ریاگی  1356. این تور کاه در اصا  بارای اوایا  آذر بود انهیو خاورم ایآس ماز اروپا  نه روزتوری م G7های از تور کشورین تووف خود دوم

باه تعویاق شاد  باودم  شکسات مواجاهباا  55 یاه لاتایدر کاپ میانرژ وابستگ  کمتر جیترو تصویبم او دستور کار اصل  مدوربعد از اینکه  شد  بودم

  خیتاار شانامهینما کیا هیااوتتا بعدها هنگام  خود را نشان داد که تحدی  به سمح  وروپاش  اوتصادی و بسیار اوتاد  بود. اهمیت این س ر هنگام  

 شد.  ند یآ   درشوک یو شتناا براای واجعه و استعار   ی یکبرا یمقدمه ا و بگر 
                                                           

که در شرق  هم م  باشدم بگرگترین مدله مسکون  در واشنگتنم س . س . آمریکا داردبر کنگر  ایا ت متدد   اشار ،الو  بر اینکه ( Capitol Hillکَپیتال هی  )به انگلیس   55

   ت متدد  آمریکا دارد. ورار دارد. در اینجا کپیتال هی  اشار  بر کنگر  ایاکاوی رنیا ایاوت 
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رهحر خاورمیانه بود که رابیه خوب  با رهحر مصر و نخست وزیر اساراوی  ،ل  رغم ،دم ،الوه کارتر به شا م او مشتاق بهحود رابیه با تنها  

رگتارین صاادر گببودند. شا  ایران دوست انور صاادات روایس جمهاور مصار  و  کایآمر تی مامورد صلح وشرد  مذاکرات  که هر دو درگیر  داشت

ن زمینهاای برای پاس داد شوارد ازاتیامت روتنیپذ در ب گینم خیمنا ریر نخست وزبا،مال ن وذ  یبرا کنند  ن ت به اسراوی  بود که او را مهر  ای مهم

نشاان  کیادباه شاا  نگد را خاواز  اد  شیبا  کارنامه  قوق انسان  ایرانم کارتر مای  نحود تا اوملل نیب ی رسواولسیینیان م  کرد. اما هنوز بخاطر 

دن در ساوخت گیاری کار و ادای ا ترام و  سن نیات ؛سا،ت  را که او برنامه ریگی کرد  بود تا در تهران بسر برد از چند جهت مناسب بود 17دهد. 

تهاران  در کاایو امر انریاا جامعاهمدرساه زباان را  دهل  نو! هواپیمای کارتر در  ال بلند شدن از ورشو پایتخت وهستان بود که بمح  در دستشاوی  

 همکف را تخریب و یک مامور امنیت  را زخم  کرد.طحقه  یدواتر ادار و من جر شد

کاه جیما  کاارتر ر وراز کو  های شرق ترکیه و شامال ایاران باود ب ال پایین آمدن در  1356بعد از ظهر دهم دی ما  در  56ا یر وُورس وان 

و  نیایدر جهان تع دهند  رییتغ یروین کیسرنوشت اسالم را به ،نوان در سال بعد آیند  سیاس  او را دیکتهم برای اووین بار به کشوری نگا  کرد که 

چند سا،ت وح  از ورود هواپیما کارتر برای آخارین باار .درکم   فیتعربود  یری ال شک  گ از همان زمانرا که خیوط محهم آن  دیورن جد مرزهای

  و مقامات  که اماور ایاران را بعهاد  داشاتند رایگنا  نسکیبرژ ویگنیزب  مل  تیامور امن اریدستارجه سایروس وَنگم با دستیار ارشد خود وزیر امور خ

شاام  د  هاا  یجمهاور اساتیکااروان رنیاگ باود.  اسات  ملا تیاامن یدر شاورا رانیامأمور ادار  اماور ا (Gary Sick)کرد. همرا  آنا گَری سیک 

گَاری  ساتیکاتوریمصا حه کنند  مشاهور بارباارا واوتارز و کار ونمیگیمداوظانم خحرنگاران روزنامه و تلو م حانیکارکنان پشت دمیکاخ س  انمشاور

اما هانیور که ایر وُرس وان از مرزهای ایران م  گذشت و به والتهای  که کورش کحیر و اسکندر زمان  وتح کرد   بود. (Garry Trudeau) ترود و 

 ساوه وکرهای غیر از سیاست و دیپلماس  در سر داشت. 53هور بودند نگدیک میشدم رویس جم

 کارد  آمااد  (Amy)دخترشاان ا یما   یبارا رانیادر ا  زنادگ از یریکتاار تصاوبرای س رشان کارتر   (Rosalynn)جیم  و روزاوین  

د  شاد  باود آنهاا ناام بار ازدر کتار ،هاد ،تیاق  در انتظار دیدن کشورهای  که برای اووین بار این زوج مسیدیان دوبار  متوود شد  بودند و .ندبود

ه باود ر آن باه گا  نشساتبه امید دیدن کوه  که کشت  نو  بعد از طووان بگر  بخشک منظر  های  یرا بر رو هواپیما یاز پنجر  ها بودند.این زوج

"چشم دوخته بودند. هیجان بگودی تحدی  به یاس گشت. کارتر در دوتر خاطرات خود نوشت: 

ا کاه آسایا چیاگی ر ،لیرغم دیدی واضحم رویس جمهور آمریکاا در آسامان آبا  جناور غربا  "

 بدنحال آن م  گشت نیاوت.
 

*** 

ا سپید   های اوحرز رو کو  مرکگی( به طرف ایران شروع به وزیدن کردجحهه هوای سردی از جانب شوروی )آسیای  مدر شب رسیدن کارتر به تهران  

د  باود  ش  بازان باز پوش و هوای تهران را سرد کرد. پیست اسک  دیگین که واصله کم  از مناطق شماو  تهران داشت برای وص  زمستان برای اسک

رد  باود و ساتان طغیاان کاکرد  بود. در جنورم رودخانه کرخه در استان خوزودر شهرهای مشهدم تحریگ و کرمانشا  برف بارید  و آنها را سپید پوش 

ا در مقابا  رووتحاال خاود  ی وارد شد  باود. ایرانیهاا بارد تایم ملا آر شهر زمینهای کشاوزی را بر زیر آر برد  بود و در اهواز گ  و  ی به مخازن

دان ایرانا  ک گرو  کاو  ناوریبعد در کشور آرژانتین برگگار شود جشن گروته بودند.  جام جهان  که ورار بود سال  آف پل مر له استراویا و ورود به 

ه اخیار در ه شادگان زوگواا،الم کردند که وصد دارند تاووین کسان  باشند که بعد از چین  ها از وله کو  اورست از تَحَت صاعود کنناد. تعاداد کشات

ای رنگا  ه پخاش برناماه هان ا،الم کردند که در سال آیند  پخش برنامه های سیا  و سپید بان ر رسید  بود. مقامات رادیو و تلویگیو 600کرمان به 

 تحدی  خواهد شد.

وصا  زمساتان   شینما یهنرها نیدرخشان تر ایران بعنوان از آنچه که وذت بردندیدن و  یبراهنرپیشگان و بینندگان از سراسر نقاط دنیا  

 Marcel)م ماغسا   ماغساو میپاانتوم   مانناد هنرمنادمعرووا انهنرمنادبلایط هاای هنرمنماای   .ر شاد  بودنادبه ایران سرازیبود و،د  داد  در تهران 

                                                           
آمریکا م  جمهور  سیرومختص متدد  است که  ا تیا ی هوا یروینمخصوص  یمایهواپ یبرا ی هوا کیکنترل تراو  رسم نام )Air Foce One(ا یر وُرس وانم به انگلیس   56

 .باشد
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)Marceau م خوانند  پاپ ورانسوی جیو داسان)Joe Dassin(  بیرگیات نیلساون   یمشاهور ساوود 57ساوپرانوو)Birgit Nilsson(  بارای شاب

باا همکااری  (Tristan Und Isolde)در اپرای تغیستان اوناد ایساوود    نقش بنام خود را  سال نو تماما رزرو شد  بودند و نلسون در ساون رودک

 Jasper) ساپر جاونگو جَ (Andy Warhol) وارهاول یاناد هاایهنر شاگا ینما  تهران بنمایش گذاشت. جمعیت بسایاری بارای ارکستر سم ون

Johns) و  ورهنا جشانوار  و شهحانو ور  نمایشگا  هنرهای آوریقای  و دهماین  شا  ند.در موز  خیر  کنند  هنرهای معاصر  تهران گرد هم آمد  بود

ند. کارگردان ایران  شاهپور غریب جایگ  برتر جشنوار م مجسمه طالیا  اوتتا  کردبا شرکت در اووین برنامه شب اوتتا یه ]رومئو و ژوویت[ را هنر 

ی ویلم تعییالت تابستان نصیب خود کرد. هاویوود بتازگ  ایران را بعنوان مد  مناساح  را برا کودکان و نوجوانان  اوملل نیجشنوار  ب نیدوازدهم

م کریسااتوور واا  (Antony Quinn)ویماا  کاااروان بااا شاارکت آنتااون  کااووین  یلمحاارداریوباارای مداا  ویلمحاارداری هااای خااود یاوتااه بااود. 

(Christopher Lee)جوزف کاتون  م(Joseph Cotten)   و جنی ر اونی(Jeniffer O’Neil) اونیا  صا دات اجتماا،  در  ال انجاام باود .

 (Roots)نویساند  رماان ریشاه هاا  (Alex Haley)روزنامه را با خحر نامگدی خود با یک تاجر ایران  از اص هان پر کرد. رمان ناویس اَو کاس ه یلا  

م آن   آو ن (Sylvester Stalone)هنرمندی سیلو ست ر ا ستاوون  توسط شهحانو ور  در نیاوران پذیروته شد. دوستداران ویلم برای دیدن ویم  راک  به

به وستیوال بین اوملل   (Barbara Streisand)و ستار  ای متوود شد با هنرنمای  باربارا ا سترایسند  (Woody Allen)به کارگردان  وودی آو ن 

پاانتومیم م امون صل  یک گرو  تئاتر ایتاویای  آخرین تمرینات نمایش خود را با ند. در تئاتر ایتاویای  ها در خیابان ورانسه بازیکنان اویلم تهران آمد

م خیابانهاای انگلایس نامهاای ایرانا  اطاراف خاود طیدر اشاار  باه مداند. م  دادانجام  را )Dick Witthington( 58نسخه دیک ویتینگتون  وارس

 ال نوی ایرانیان میداد.به نوروز س جای خود راکم کم بخود م  گروتندم و توجه به کریسمس 

در بازار مرکگی ماه  وروشانم زنان خانه دار در صف ایستاد  تاا مااه  سا ید دریاای مازنادران را بخرنادم  تا  زماان  کاه در زمساتان  

پاارس را ی خلایج ریاال! کاه مااه  سایا   لاوا 3.000تاا  2.500وروشندگان ویمتهای گگاو  را برای یک ماه  میاوحه م  کردندم محاوغ  مانند 

بودناد.  و مارغ ناراضا  مانند نماک خاوراک م تخام مارغ  اساس ی غذا خریداران در بازار مرکگی از ویمتهای با ی و کمحود مواد دوبار  مد میکرد.

ناد. کرد پار ما  ماکی نرا با ماسه بجاها م وروشندگان بر سر خریداران خود کال  گذاشته و نیم  از کیسه پالستیک بدست آوردن پولمشتاق برای 

ح تهیاه کنیاد سح 8از سا،ت  شیر و ماست خود را وح "  بسیار وراتر از ،رضه آنها بود. به تهرانیان هشدار داد  شد  بود: وحن تمدصو تقاضا برای 

 باود. تخاتیاناه پاروز ریتن ،رضاه شا 560از  ترشیباوگایش یاوته بود و بسیار  %36ما   12مصرف شیر در ،رض  "و گر نه به شما نخواهد رسید.

بر شاحکه  یادیوشار ز میادار یو ساختمان ها دیجد یساخت کارخانه ها ماز استان ها دیهجوم مهاجران جدویع  برق نیگ اوضاع را بدتر کرد  بود. 

شاور سیح ک م مرغ دررا متووق کرد  بود. کمحود تخ گ یپاستور ریشویع  برق بیور مووت تووید شیر و ماست کارخانجات  د.رک  برق شهر وارد م

 دمیکار اوتخاار کاه یدر شاهرموجب شد تا دووت برای پاسخگوی  تقاضای تهران و دیگر شهرها دو هگار تن تخم مرغ وارد کند.  تا  ویمات آبجاو 

 یال رسید.ر 30ریال و یک شیشه بگر  به  25اوگایش یاوت و ویمت یک شیشه کوچک آبجو به  %10داردم خود را  آبجوسازی یکارخانه ها

 136سال سلینت شا م پایتخت کشور او شحیه وول ،ظیم اوجثه ای ساخته شد  از شیشهم آهن و بتون شد  بود کاه شاعاع  36ل در طو

میلوین ن ر گذشته بود  4.5کلیومتر مربع  داشت و از کوهپایه های کو  های اوحرز تا مرز دشت نمک گسترش یاوته بود. جمعیت تهران  ا  از مرز 

رشاد غیار وابا  دو برابار میشاد.  تعداد ساکنان این شهر بیور متوسط هر یازد  سالن ر از نقاط دیگر به آن اضاوه شد  و  200.000و سا نه  دود 

  تینارضاا ا،اثتنها بو آوودگ  آر وهوا  کیتراو بیترککنترل در چند دهه گذشته وراتر از  د توانای  دووت در بروراری سرویس های شهری بود و 

انتظار با،ث شد  بود تا سیح آر زیر زمین  تهران بیور غیر منتظار  ای باا  آیاد و واب   ریغ و یدباران شد 1356. در پاییگ بود  شد  ،مومبیشتر 

شهر را زیر آر بارد. آبهاای جماو شاد  درسایح شاهر   مرکگ یمنیقه تجارواضالر ها را پر کرد م سر ریگ شد   و مناطق وقیر جنور شهر و همچنین 

صاحح باه  7راویک کالنشهری شد  بود که هر روز صحح تعداد پانصد سویله نقلیه به سا،ات شلوغ  تراویک اضاوه میشد که در ساات با،ث ایست ت

                                                           
 د  میشوند.و خوانندگان مرد اپرا سوپرانیست نامی در دنیای غرر خوانندگان زن اپرا سوپرانو 57

او  را به شر  میکشد. (بعد از میالد 4231-1354) نگتونیتیو چاردیر  است که در واوو زندگ  سیانگل (وووکلورداستان  از ورهن  ،امیانه )و گربه او نام  نگتونیتیو کید  58

 ست.اگربه او  یها ی به ویف تواناو از وقر اورار و   دوران کودک دراو زندگ   داستانمیشود. شهردار وندن  که بعدها است ثروتمند  بازرگان
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"اوج خود میرسید. یک  از شهروندان بخااطر ما  آورد: 

" 

 1.5 دود  پمپ بنگین برای خدمات رسان  به 109خیابانم و  12.000پلیس راهنمای  و رانندگ  برای نظارت  1200با وجود وقط 

مقاررات و ر ناوع ها در نظار نگاروتن و ریاتدق یباراایرانیاان   سانتروش . بود  واوع  چاوشمیلیون وسیله نقلیهم س رهای شهری در سیح پایتخت 

اننادگ  ر ،اابر پیااد   رانندگان از روی خط کش  خیابانهاا و خیاوط :در تهران نو،  از هرج و مرج رانندگ   کم رما بود د.رنک  کمک نیگ نیووان

نهای واد،اوا و اساتخ باه ،صاحانیتم و در جهت مخاوف خیابانهای یک طروه رانندگ  میکردند. تصاادواتورمگ ،حور  یاز تقاطو ها و چراغ هام کرد 

دناد. تراویک گیر م  اوتار اغلب د هاچرا که آمحواونسبود را به خود اختصاص داد  تصادوات تل ات  با ترین تعداداز   کی رانیا .شکسته منجر میشد

امه زند  رادیاو اشناس با برنگام  که او بیور نتراویک تا  دی بد بود که وویعهد رضا پهلوی اخحار ص ده اول روزنامه ها را به خود اختصاص دادم هن

  کاار نماراننادگ   و متذکر شد که بسیاری از چاراغ هاای راهنماای  وتماس گروت  مشهردار تهرانم جواد شهرستان ]تماس مستقیم[ و تلویگیون  

 کرد  اند.خیرناا  شتریجاد  ها را بکنند و دریچه های مجرای واضالر ناهموار خیابانها 

از سااکنین   700.000.  دود ندد آر آشامیدن  بودوگروتار ازد ام بیش از  دم بهداشت پایین و کمح تختیپانشین  ریوقای ه ومه 

"غیان بارش سنگین پاییگی که با،ث طو یا از  قوق پایین  برخوردار بودند.   که در این مناطق زندگ  م  کردند یا بیکار بود

"شد  بودم با،ث شیوع وبا شد  بود و  "

 باه یدجه شاهرداربورا بعهد  داشتند شکایت م  کردند که شهر شورای شهر ی که نمایندگ  بخش جنوب   "

صات ن ار در  اویکه بارای شامال شاهری هاا یاک ساپور بارای هار شگ ت . ، و شورای شهرم  سین شربیان  تاسشهر  شمالوسمت ثروتمند ن و 

ناور شاهر یاک ساپور ن ر یک سپور در نظر گروته شد  است. در نازی آباد و جوادیاه ج 720در مسگر آباد جنور شهر برای هر  شد م اختصاص داد 

رابریهای  مانند این ن ر اختصاص داد  شد  است. ناب 190ووس ]شمال شهر[ یک سپور برای هر ن ر وجود دارد در  اویکه در تخت طا 540برای هر 

اسات اد  ما   ان از اتوباوسنارضایت  تهران  های وقیری را که هر روز برای روتن به شمیران برای تمیگ کردنم جارو کردن و غذا پختن بارای ثروتمناد

 کردندم بهمرا  داشت.

 وغ  شاهرشوقابله با م یطر  پنج ساوه برا کواکنش نشان دادند. در دی ما  شهرستان  شهردار تهران از ی،موم   مقامات با خر  به خشم

 4.5 کاه تونا  آغااز شاد دکه طرا   آن با ورانسوی ها بو در تهران دیجد یمتروواز  نیساخت اوو کرد.انداختن آن پرد  برداری  رکت  به و دوبار 

 شاد  شانهادیپ یمتارو دیاجد یها ستگا یاتخمین زد  شد  بود.  1359متص  میکرد و اوتتا  آن در دی ما    ه سعد آبادمیرداماد را بکیلومتری آن 

ار سااخت کاست اد  کارد. انیگ میشد از آن  جن  یک در طول ی در هنگام بمحاران هواطوری طرا   شد  بودند که بجگ ایستگا  مترو بعنوان پناهگا  

باه  ساار  ی شاا هرش راثیم نیبهتراز   کیآنچه که بعنوان  ی نها بیتصوکیلومتری جنور پایتخت آغاز شد  بود.  30 یک ورودگا  جدید نیگ در

  زرا،ا یهاا نیما  اظات از زکیلومتر که برای بهتر کردن کی یت آر و هاوای تهارانم  19  به طول سحگ جنگل یکمربند  بودم ا،یا شد دمیآ  م

 گانیاکااهش م یتهاران بارا شگا یدر پا  دیجد گاتینصب تجهی شن طرا   شد  بود. شرکت مل  ن ت ایران طووانهاو   اظت شهر از  یکشاورز

ا،االم جنور تهران  مختص ریال اردیلیم 20به ویمت  خانه واضالر هیتص را ا،الم کرد. وزارت نیرو نیگ وصد خود را برای ساخت  نیسرر در بنگ

و  ماات دووتا  نشاوندمنتظار ،ما  مقاگروتند که  میتصم نانیاز کارآور  روه. گبودشدن   یستانه تکمآر شهر در آ هیتص کارخانه  نیچهارمکرد. 

 بودند را وارد کشور کنند. لومتریشصت کط  مساوت را که وادر به  اوکتریک  یخودرو 42

. با ایان نحود با ان تومان بود چندهگار  25.000در ایران تقاضا برای خودروهای دو ن ر  که مساوت زیادی را ط  نمیکردند و ویمت آن 

 انیارانیا کاه د  م  شدنددی یگریگ به ،نوان نشانه دنینها وصف تا پایان سال خودروهای اوکتریک  شهری در خیابانهای تهران به چشم میخوردند. ای

اشتند که دن شکیحای  آن را که آیا ایرانیابود دهه هشتاد هستند. کمک در را  بود. سوال این  یو آماد  چاوش هادر آغوش گروته را  ی،لم و ون آور

       صحر کنند.مدت  در این
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 وسمت دوم

 

 

 نشا خدا اوظ شاه

 

1356-1357 

 

 دوم کرد پردرد و جانم نژند    چنین داد پاسخ که چرخ بلند

 هم از گنج و هم تاج آراسته    که هر چند گرد آورم خواسته

 د بود مر  بر تن رسدبدی ب    به ورجام یکسر به دشمن رسد

 

 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

219 

 

 

14 

 

 

 نورهای وراز نیاوران

 
 ممه انداشت ا،تقاد دنیای وال و پیشگوی  به چووتیسگارم من ه

 چیگی در وجود این پیشگوی  نه ته است.  .مترس م آنها از  ا   با ایندال

 مکند  بازگو م شد  د یدنگهحان شب  که توسطرا   هووناک ات اواتاین پیشگوی   

 :مت اوتند متا بدال دید  و شنید  اآن چیگهای  که  با

  زایمان کرد  و ابانیدر خ ای ی ماد ریش

 ندکنوحرها دهان باز کرد  و مردگان خود را ،رضه می
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رز مانناد اوحا کو  امنهد در سراشیح  و دید  میشد بودابید  شد  که نوری سپید بر آن ت از ارت ا،اتم این شهر زمستان  مانند مخمل  سیا 

 وساو ساو ما  زد  . آن شبم تشعشاو نورهاای شامال تهارانبه چشم میخورد های کویر پخش شد  باشندابانیب در که ردر جعحه جواه ملکه هایاوماس

باود.  دنشاشاروع   اال در تعادادی از جشانهای خاانگ چند سا،ت  بیشتر تا تدوی  سال نو مسید  بااو  نماناد  باودم و  درخشش خاص  داشت.

را در  رهااس ر  و دکو یدستماوها ممیگبانان و پیشخدمتان در  ال انجام دادن آخرین کارها بودند؛ مد  نشستن میهمانان را چک م  کردند؛ شمعها

اساکاندیناوی  یماای هواپ ک  مدیر (John Hoyer)ر . یک  از بگرگترین این جشنهام میهمان  باوماسکه در منگل جان هُویجای خود ورار میدادند

لماتهاا و مادیران م دیپ(Pat)و همسارش پَات  (Ken Taylor)ر یل اشام  س یر کاناادا ک ان ت  این زوجبود. میهمانان  (Hanne)و همسر او هَن ه 

 یارانا باه خاود ناادر یهاا بازدیاد از یکا  ه باراینم اردشیر زاهدیم کر واشنگتتجاری د م دوازد  کشور مختلف بودند. خانه روی تپه س یر ایران د

 د. سحد گل  از طرف تدسین کنندگان ورا م  رسی ""م بود ""بودم  بازگشته

ساکوهای جاواب در و ورانساوی و دی 59ن اگی را پیش بین  کارد  بودناد. هتا  ایتنرکونتینانتاال رساتورانهای پُلا    شلوغهتلهای تهران شح

 (Sheraton)هت  ش رایتون در اختیار میهمانان ورار میدادند.  ""الس شامپاین یطحقه همکف برا  انداخته و هنگام تدوی  سال یک گ

 را واص غربا ثابت در رستوران همرا  با اجرای زند  هنرمندان ایرانا  و ر ویمت با منوی ""یک 

شام های رومانتیک با شمو های روشان بار  (Chez Maurice)م ش ه موغیس (Hilton Hotel)رستوران ورانسوی هت  هیلتون و،د  داد  بود. 

بارای ،رضاه جدیادترین آهنگهاای پااپ کاه بار روی  (John Coulson)در دیسکوی هت  دی ج ا  جاان کُووساون روی میگ شام ،رضه میکرد. 

از  (Name of the game) باازی اسامضحط شد  و از نیویورا و وندن با هواپیما به تهاران آورد  شاد  باودم   اور داشات. نوارهای کاست 

و ماا وهرماان هساتیم  (Bee Gees)از گارو  با  جیاگ  (?How deep is your love) ؟م ،شق تو چقدر ،میق است(ABBA)گرو  آبا 

(We are the champions)  از گرو  کویین(Queen) کاین تاای ر  شاحه جگیار ونا  تنگههآهنگهاای داغ آن وصا  بودناد و آ(Mull of 

Kintyre)  از گرو  وینگگ(Wings) آهن  تاو زنادگ  مارا روشان ما  کنا   با خر  از(You light up my life)  از د با  باونگ(Debby 

Boons)  ویست آهن  های ایران  شام  آهنگهاای  از خوانناد   د.ویست بهترین آهنگها پیش  گروته بووهرست در ه ته متمادی  8پس از گذشت

 پاس های  معروف مانند داریوشم منوچهر سخای م گیت م رامش و گوگوش میشد. این برنامه ها تا پاس  از شب ادامه پیدا م  کرد. باگم و سارگرم 

شد  بود. در شهری کاه اخیارا یاک روااص رواص ،ربا   سلیقه ای نو،  سرگرم  تهیه و طعم برای هر و شدمی انجام تهران اطق مختلفمن در شام از

مشاتاق د ر دریاوت کارد  باودم مشاتریان کلاوپ شاحانه وناک  50.000برای روصیدن و وحاس خود را درآوردن در جشن  خصوص  محلغ هنگ ت 

 ودند.ب ")go girls-Go("دیدن 

شد  در کشوری که در چند سال گذشاته  جدید ،رضه سینما در تهران انتخار کمتری برای سال نو داشتند. ویلمهای خارج  تماشاگران

 هاا شا  در وحول اوگایش ویمت بلیط های سینما در ویست سیا  استودیوهای هاویوود ورار گروته بودم کمیار بودند. تدریم سرسختانه بخاطر امتناع

بایاد  اول ایاران ساینماهای کاه نداصرار داشات همچنان بگر  های استودیو اما مدهد اوگایش تواوق رسید که ویمتها را به دووت که یاوت پایان  زمان

طحیع  و  هایواجعه داستانهای  کهبود  1977ساخته شد  در اواخر سال  نتیجه نمایش ویلمهای .ندده نمایش میالدی را  70ویلمهای ودیم  دهه 

 و شاتم نداشتن کنتارل و مدیریت تاکید بر شکست ویلم هر نگا  م  داشت و خود های صندو  وحه بر را تماشاگران و نسان  را به تصویر میکشیدا

                                                           
اند که یک گوشه ورار گروته نگیمثلث پل  در نگیپل  آیند. جگایربه شمار م  اویانوسیه وار  است. این جگایر بخش  از اویانوس آرام جگیر  1000نام گروه  از  ن گیپُل 59

نگی هاوای  و های پل گیر معرووترین ج  .نام دارند نگی ورانسهوپل  تونگا ساموآم ویج م نگیجگایر پل ترین دستههماست. م جگیر  ایستر و دیگری نیوزیلند هاوای م گوشه دیگر آن

 .ساموآ هستند

   

 شاود م  نواخته موسیق  آن در که دیگر های مکان یا و شحانه های پکلو در جمعیت کردن سرگرم برای که هستند رواصان ( go dancers-Goگو گو )به انگلیس   روصندگان 60

ر آن زماان باه کلاوپ هاای جواناان  کاه د از بسیاری. م  پرداختند به روص تویست و زنان بر سر میگها میالدی رواج یاوت 1960 دهه اوای  در گو گو روص. به روص م  پردازند

م یالدمای 60 دهاه اواساط در. ندبعدها این نوع چکمه ها به چکمه هاای گاو گاو معاروف شادم  کردند که پا بلند به  پاشنه بلند و های چکمه به تن و شحانه م  روتند دامنهای کوتا 

 .گروتند نظر در مشتریان کردن سرگرم برای را وحاسها این نوع در زنان استخدام اید  کلوپ های شحانه
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به نمایش درآمد  بودم داستان جشان  در آسمانخراشا  را  1974کریسمس ( که درست وح  از 1974ویلم آسمان خراش جهنم  ). داشت ،موم 

 واس بارق و زرق پار ویلم  در مورد شاهر( 1974زمین ورز  ) .باشد جهان در خراش آسمان ترین ووکس و ترین جدید شد م  ه تصورک نشان میداد

در سال نو بر پرد  سینماهای  که( 1975شکست سد با خاا یکسان شد  بود و ویلم آروار  های کوسه ) وودرتمند ای  زوگوه طتوس هبود ک آنجلس

 جام آن نشدند.نکوسه ای درگیر بودند اما کامال مووق به ا ابرای نجات خود بآن ان ایران روتم و وهرمان

و برخاورد نگدیاک از  (Star Wars)م جن  ستارگان (Saturday Night Fewer)تهران  ها برای دیدن ویلمهای تب شب شنحه 

بایاد باه انتظاار ما   نادیات زیاادی همارا  بودکاه در آمریکاا و اروپاا باا مووق (Close Encounter From the Thord Kind)نوع سوم 

مدادود ویلمهاای  بگرگترین ستار  سینمای دنیا بود و تمام  دختران نوجوان ،اشق او بودناد. مجمو،اه (John Travolta)نشستند. جان تراوُوتا 

بووین  ویلم  اد. در خیابان ودیم  شمیران سینمبو ،اشقانه و یتاویای ا وسترن محهمم شام  ویلمهای و شتناا تهران در نو سال آستانه دراراوه شد  

 Steve)( باا شارکت ا ساتیو مَاک کاووین 1972گریاگ ) وایلم دوخیاباان پهلاوی در  خوصر یاسینما ( را نمایش میداد. 1976وارغ اوتدصی  )

McQueen)  و اَو  مَک گراوو(Ali MacGraw)  و  ا  وریاد شاورع میشاود(Now Screaming Starts) (1973با )  ه کاارگردان

. برای خارجیان  که شب آرام  را برای خود برنامه ریگی کرد  بودندم کاناال انگلیسا  گذاشته بودرا نمایش  (Peter Cushing)پیتر کاشین  

ینمای  باا وایلم سارا  (Shaft)و شَا ت  1999زبان رادیو و تلویگیون مل  ایران پخش معمول ویلم های شحانه خود مانند ورشتگان چارو م و اای 

کاه زمیناه  (Jean Seberg) و ژان سا  ب ار  (George Peppard)باا شارکت جاورج پ پاارد  1969پاندولم ویلم  جنای  ساخته ساال 

"آن را  (Roger Ebert)سیاس  پنهاان  داشاتم جاایگگین کارد  بود.هنگاام انتشاار ایان وایلمم منتقاد ویلمهاای ساینمای  راجار ا ب ارت 

 نام برد. "

    بود.  کارتر و همسرش مناسحت بهدووت نمایش تلویگیون  میهمان  رسم   شب سال نو مسید م بگر  نمایش اوحتهم

 
*** 

ن و در خاناه هاای بیننادگان تلویگیاونم شب به پا خواست تا سخنران  کند. سکوت  در ساون غذا خوری نیااورا10جیم  کارتر کم  بعد از سا،ت 

در   و مشاتاوین دم نوشیدن  ها به کناری گذاشاتهو شویبارهام هتلها و رستورانهای تهران و در واوو در سراسر کشور برورار شد. صدحتهای سر غذا 

ه کلمه  روهاای  کاه روایس جمهاور آمریکاا کلمه ب گوش ورا دهند. برای گ تن داشتجمو شدند تا به آنچه رویس جمهور آمریکا  هااطراف تلویگیون

شهحانو ور  شدند. از صندو  خود در باا ی میاگ اضیرار در چهر  تجگیه و تدلی  میشد. بینندگان تلویگیون متوجه  قی،م ایپنهان   معان یبرامیگد 

"ن است. او بخاطر م  آورد: دااوت  در  ال داند چه ات او  کرد که ممیوکر  شاهدخت اشرف نیگ

 Elli)ا واا  اَنتونیاااد س  "

Antoniades)  :و با نو ور  کارتر را با ا تیاط اطراویان شهحا ""دوست کودک  شهحانو ور  نیگ بخاطر میاورد 

 "خلق و خوی بدی ورار داشتیم. ما به کارتر بسیار شک داشتیم. ما "اطمینان  م  دیدند. 

رویس جمهور آمریکا ،ادت داشت تا از سران خارج  تملق کند. سابقام کارتر از دیکتاتور کمونیست یوگسالوی مارشال جوسیپ بروز  

(Josip Broz)  یه  اوظ اسد را ستایش کارد  باود. کسا  رورویس جمهور سو  نام برد م ""به ،نوان

ی  کتااتورید یهاا میارژبگر  خواند  بود. هار دوی ایان رهحاران  ""میدیدندم کارتر او را یک  پلماتید و نهصلح طلب نه را که دیگران 

او میگبانان خود را با گ اتن ایان جملاه کاه م اووین تووف او در س رشم خود در ورشو اوتیض  در سخنران. د  و ادار  م  کردنددا تشکی   را سخت

  ناارا ت بااواشنگتن پسات از  (Haynes Johnson)جانسون  نگیهاشتراا داشتند محهوت کرد  بود.  بهای را  مشابه یارزش هااین دو کشور 

 ""گ ته بود: 

 یکاه او بارا  ووتا. آغااز شاد اظهار کارد "" را  به واشنگتن در ما  گذشته شورش شا با کارتر س ر همرا  که   میحو،ات زمان انتقادات

نشسات.  خام هاای بیشاتری بار روی پیشاان  میحو،ااتم اا بخاطر خواسته همسرش انجام داد  اسات،نوان کرد که اینکار ربه تهران س رش دواع از 

"کارتر در سخنران  خود در نیاوران گ ت که او از همسرش روازوین پرسید  است: 

«
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او ا،االم کارد:  کارد. شیساتا برداشاته اساتشاا   رهحاری در زمان رانیا را که یبلند یاو گام هاسپس کارتر جدی شد. " 

"

"  

ایان چاه چیگهایسات کاه  ناد.کردما  نگا   گریکدیبه  زد  رتی بودندم  نشسته اوتیساون ض انتهایدر کارکنان س یر آمریکا سوویوان  

ل ب در سراسر کشور  سیح ناآرام شیاوگارویس جمهور دارد م  گوید؟ در طول سال گذشته آنها بیور پنهان  در  ال نظارت بر  نح رگ ر ودند. جاک شا 

(Jack Schelenberger)  سرپرست امور اجتما،  س ارت آمریکا"

"او بخاطر میاورد:  "

د چیاگی در ماور   بودمکرد  را طرا   سخنران ی نسخه نهاکه  (James Fallows)نویسند  سخنران  های کاخ س ید جیمگ واووز  "

 ب  انجام داد.دادن اطمینان خاطر به شا  بودم سحک ولم او اینکار را بخو]کارتر[ نم  دانست. اما اگر هدف او  ""داستان 

که برای بدث در مورد صلح خاورمیانه به آنجاا پارواز بعد از صرف شام دو رهحر دووت برای صدحت  خصوص  با شا   سین کشور اردن  

ن را واانو کارد تاا حانو ور  آناابرای تدوی  سال نو به اتاق خود بروندم اما شه و همسرش در واوو تصمیم داشتندر کرد  بود به مکان  دیگر روتند. کارت

"ق  شد. او بخاطر میاورد: تبرای صرف گیالس  شامپاین بمانند. جشن به اتاق میاوعه شهحانو من

و یا روصیدن بودنادم  مشغول صدحتدر آنجا اکلن اتاق میاوعه که بر طحقه همکف که روسای کشورها و مهیمانان در ب ".

د تشاویق تاا ماورمشرف بود. وویعهد رضا و شاهدخت ور ناز جدیدترین آهن  هاای پااپ روز را پخاش و  رکاات رواص خاود را تمارین میکردناد 

شاد و باه  ر آخار  منصارفدرت و بعد دست به آنان ،المت داد که صدای موزیک را پایین بیاورندم اما بگرگسا ن ورار بگیرند. پدرشان با اشار  صو

 زدن همرا  شد. و دستگروتن آغوش در  قمیتشو باسال نو  آنان اجاز  داد تا کار خود را انجام دهند و وذت بحرند.

 
*** 

 وحا  از رواتن باه و دوساتانش (Katie)م دخترش کَتا  ددا  منارضایت  تکان  بعالمتسرش را و در کاخ شا  نشسته بود شلنحرگر که جک   در  او

باا  راآنهاا یا  کاه . این جوانان آمریکای  متوجه مارد جاوان تارش رودر دیسکوی هت  هیلتون مشغول روصیدن بودند در اطراف شهر گرید یمد  ها

"،ل   سین گ ت:  د.نشدن کردمیتماشا   اوت  ،صحان 

" 
هواپیمام کارتر ایستادم روی خود  یپله ها نگام با  روتن ازهگا  مهرآباد همراه  کردند. صحح روز بعد شا  و همسرش کارترها را تا ورود 

کنایاه ایان ساخن خادا اوظ  کاارتر بارای  "": کرد نوان، یریو به طور چشمگرا به طرف شا  کرد 

. معماو  او کاه در مقابا  خارج از انتظاار روتاار معماول او باودکاری را انجام داد که   شام ر خاستب یمامدت زیادی آشکار نشد. هنگام  که هواپ

در ایاران  کاایجامعاه آمر یا، اا تان از چند صد دیداربه  تاجمعیت کم  رف بودم  ا  که از دیدار کارتر خرسند بودم پیشنهاد سوویوان را پذیروت 

و شهحانو ور  به طرف آنها روته و باا آناان دسات دادناد. ایان  شا  م. در تعجب و خوشداو  جمعیتبرود که صحورانه در گوشه ای در انتظار او بودند

 Bruce)ند و شروع به دست زدن و ابراز  مایات از آناان کردناد. باروس و رن ار ودردان شداینکار ها به شدت از  ی کایآمر رکت  خود جوش بود و 

Vernor)  ت در  ال گروتن ،کس و همسرش پَ   در  او  کهشرکت ن ت کی ی اجرامدیر(Pat)  در  اال ادای ا تارام باه شاا  و شاهحانو وار  باود

": گ ت

کرد  و برایشان دست میگندند ترا کردند. شا  از این برخورد خرسند شاد  باود و باه  قیتشو پهلوی ها صدنه را در  او  که جمعیت آنان را" 

 سوویوان این گ ته را ناخواسته بدیه  درا کرد. ""سوویوان گ ت: 
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آن را متوجاه شاد  باشاند:  9یاگ صا ده تیتر شیینت آمخوانندگان تیگ بین که روزنامه کیهان آن روز را خرید  بودندم ا تمال داشت که  

ه کیهان  گگارش سال اسب بود. روزنام 1357م سال آسیای بر اساس برجهای دوازد  گانه ولک   ""

"کسان  که در سال اسب بدنیا م  آمدند با  ""داد: 

ی کاه انجاام هار کاار باه  یاتمادر سال اساب آدمهاا  "

های بود. سااو اوب آنسال را ت گروتن کارها و وکر نکردن به ،و ""دوست داشته باشند دارندم 

نقالر مشاروطه باود و که روزنامه کیهان از گ تن آن خودداری کرد سال ا 1285اسب گذشته در ایران همرا  با تدو ت زیادی بود. از جمله سال 

"که  1309م و همچنین سال   بودسلسله واجار توسط ویام مردم  برچید  شد

کتاار  1357ل که در سا بود نیا   ت "" کی "

ال ایان سا –ه دارناد کاه خاود را خاور نگا روزنامه کیهان به خوانندگان خود توصیه کرد شد.خواهد شناخته   متدد  به خوب ا تیمقدس ورآن در ا

 سال اسب و ش  باشد.میتواند 

 کیاتدر مقاا ت و م بگوه گوی  هاها  نوع گمانه زنمقا ت خاص  از  (Gwynne Dyer)مقاوه نویس بین اوملل  روزنامه گویین دای ر  

"دایر به خوانندگان خود یاد آوری کرد که  م  نگاشت. کند  پر م تالیرا در طول وص  تعی ها روزنامهص دات که اغلب  کنند 

باا وادر نیست  کس چیهانقالر ها و نا آرام  ها ورق های بازی هستند که  "

 کرد.اشار  شا  ایران  به . برای مثال اوکند  نیب شیپ   آنها رانانیاطمضریب  چیه

 

 

روزنامه نگار مشهورم بارباارا واوتارز وحا  از پارواز از ایارانم  شیو  خاص خود را برای رو کردن شگ ت  های بگر  دارد.با ایندال تاریخ  

ته در بیروت به مناساحت سا، 4برای ارزیاب  دیدگا  شا  در مورد تدو ت خاورمیانه با او نشست  داشت.روز وح  یاسر ،روات شاهد رژ  ای نظام  

 م ،رواات   زدن ر در استادیوم ورزش  ایان شاهر جنا 8.000ود سیگدمین ساوگرد تاسیس سازمان آزادیحخش ولسیین بود. در مقاب  جمعیت   د

ا از لح ناام خاود رصام سازمان آزادیحخش ولسیین با شرکت نکردن در ماذاکرات اظهارات اخیر مشاور امنیت مل  آمریکا برژنسک  را که گ ته بود

(PLO)"ویست شرکت کنندگان  ذف کرد  استم مدکوم کرد. ،روت وریاد زد: 

ی شم رهحار چپگارای مختلاف مانناد جاورج  احهاجنا   ورماند رهحران ارشد ولسیین  و  توسط،روات  "

". ،روات به جمعیت در  ال تشویق گ ات: مداصر  شد  بود سازمان جحهه خلق آزادی ولسیینم

" 
                                                           

و  ی غربا ایساآ را درن ر  ونیلیم 200تا  75 دود میالدی جان  1353تا  1346 یکه در ساوهام  باشد بشر  خیدر تار ترین بیماری ها از مخرر  کی طا،ون سیا /ا یمر  س 61

در  هیانظر نیاگر چه چند. دشدن تهکش زمان آن در ایران جمعیت سوم یک که شودم  زد  تخمین. ندارد وجود آسیا در سیا  طا،ون اپیدم منابو تاریخ  زیادی دربار   .وترگاروپا 

دهاد کاه پااتوژن   ان مانشا شاد شارمنتانجام و  2011و  2010از مردم شمال و جنور اروپا در سال که  (DNA) دی ا ی ا ن  یو تدل هیتجگ اماوجود داردم  ا یمورد ،لت مر  س

 همرا  داشته است.ود به را با خ کینوع از طا،ونم از جمله طا،ون بابون نیچند جهیکه در نت است )bacterium Yersinia pestis(  پگات اینیرسی یباکتراین بیماری مسئول 
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داشت. شاا  تاامین کنناد  اصال   تن در منیقهواشنگ  متدد اصلتهدید ،روات به  مله به مناوو آمریکا در خاورمیانه طنین خاص  برای  

کاه  دکاریجارتت نم یگریرهحر مسلمان د چیهدر منیقه بود.   یطرودار مذاکرات صلح مصر و اسراو ن ت اسراوی م دوست انور سادات و با صداترین

یدا کاا در منیقاه شادعیات اساتاتژیک آمریصدنه خارج میشاد موواگر شا  ایران از  کند. تیدو کشور  مااین  انی   اختالف م یبرا ای از معاهد 

سات ا  درا کارداو  و اسراو  بیور خیرناک  در معرض تهدید ورار میگروت. اظهارات شا  به باربارا واوتارز اشاار  بار آن داشات کاه ضعیف میشد

 سااختن او روش. ندر  میکردند را ادادید م آموزش   رانیجوان ا ونیترور که در آن انقالب یاردوگا  هاورار دارد و آنها ش  ح،روات و تهدید  مورد

"دارد. او به واوترز گ ت:  ند یدر طول دوازد  ما  آانتظار زمان سخت  را که او 

 میدید. در اوقرا   طووان یابرهاایران  "

آنها صرف آنها کرد   مهار و سرکور یتالش برا را در د ر اردهایلیو م خودسلینت  و  که او زندگ  نیرزمیز یروهاینچند سا،ت بعد  

 .خاوردن کردناد چیو پا باه از هام جادا شادنشاروع    بودنادکرد یگیر هیرا پا رانیا خیتار  هگارکه  62 کیص دات تکتونود رها شد  و بیرون آمدند. ب

آیند  در طول سال  بود. یاوتن انیپا  الدر  دنیاو   روش زندگ کمیلیون ایران  و صدها هگار خارج  که ایران را خانه خود م  نامیدندم ی 35برای 

تصمیم های  که گروتند و تصمیمات  که برایشان گروته شد سرنوشت آنام را روم زد. پیشخدمتان هتا  هیلتاون در خیاباان پهلاوی هناوز شاروع باه 

بار  را در رانیااشاد کاه باه انقاالر منجار   ناآرام یجنحشها یناووجارور زدن کف ساون پذیرای  نشد  بودند و وسای  جشن را بر نداشته بودند که 

 گروت.  

 
*** 

و اجارای نماایش دیگاری بناام   در تئاتر ایتاویای  ها در خیابان ورانسه گشایش یاوت . در شهر نمایش دیک ویتینگتونبود آرام تا  دی بعدچند روز 

 House of) نیاگ برناماه ریاگی شاد. در جگیار  کایش خاناه کریساتین دیاور (Eugene O’Neill)سااخته یاوجین اونیا   به شاب  س ر طو ن

Christian Dior)   م تهاران ی جناا قااتیبخاش تدقو ب  کین  برگگار کرد. در روزنامه های داخلا م روایس  وحاس شنا نیشام  آخرنمایش مدی

سرتیپ ورزانهم گگارش داد که پایتخت هنوز یک  از میمئن ترین شهرهای بگر  در دنیاست و آماار جنایاات از سایح آماار جنایاات پایتخات هاای 

"و آمریکا پایین تر م  باشد. اما او هشدار داد که جنایت در مناطق شهری ایران در  ال رشد اسات: اروپا 

" 
را ا،االم کاردم باا  ساالیکدر توویاد ن ات در  رین سود خاودامید کنند م ایران با ت کرد  بود. بعد از ماهها اخحار ناپیشروت ایران اوتصاد  

خاود باه باانکوا آرام  انوسیاو او ایآس یمر له تور سه کشور نیاووه بود. ووعیهد رضا پهلوی برای میلوین بشکه باز گشت 6.4تووید روزانه که به 

را مدکاوم  "میا  ریخاتن خاون"و با انگیگ   "وذت شخص "روت. از نیاوران شا  در  مایت از نگهداری  یات و ش سخنران  کرد و شکار برای 

 قااتیتدق  به مرکگ جهاان رانیاکردن   یتحد یبلند مدت برا های برنامهدر مورد دووت  به هیتوص برای دادن  اوملل نیکارشناسان بکرد و با تیم  از 

 ادود سیصاد کاامپیوتر در ایاران در خادمت بودناد و  1356ایران از وح  وارد ،صار کاامپیوتر شاد  باود. در ساال  .  مالوات کردو پگشک  ،لم

. این کردمی  نیب شیپما  آیند  را  18میلیون د ر در  500آمار رکوردی   بازرگانهای و سیستم گاتیتجهدر  ال رشد بود و بازار  %300تقاضا

                                                           
پاردازد. ایان نظریاه بار اسااس م  زماین کُار  )مویتوسا ر( باه انگلیسا  مکُر سان در وسایو  رکااتبررسا  و میاوعاه   به )Plate tectonics(انگلیس  بهتکتونیک  ص دات  62

ن توساط بسایاری از زماین شناساا یالدیما 1960تاا  1950های در سال ریاگسترش بستر د های ورن بیستم میر  شد و پس از اثحات م هومدر نخستین دهه ایرانش وار  نظریه

 تعادادی از خاود ماواردی در کاه اصال مص ده  8یا  7شود که در ک  شام  ( زمین از ص دات  تکتونیک  تشکی  م زمین کُر کُر  )پوسته بر اساس این نظریهم سن  .پذیروته شد

م  شاانشآت مزوگواه های  همچاونصاورت ماداوم در  اال  رکات هساتند و براثار برخاورد ایان صا دات پدیاد ص دات به این .استشد  ساخته شوندمم  تشکی  کوچک ص دات

متر در سالم بسته به ناوعم جایگاا  و میل  100متر در سال تا بیشترین  د میل  0شوند. میگان  رکت این ص دات از کمترین  د ها  اص  م و دیگر پدید  درازگوداوها مکوهها

 .شودرایط آنها تخمین زد  م ش
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 ی مایهواپ طیوروش بل دیجد ستمیسکامپیوتر برای هر میلیون ن ر در اختیار داشتند.  100کشور در جهان بیش از  13آمار در زمان  بود که وقط 

 ازی شودم و همگمان هواپیمای کنکورد از آمریکا و اروپا در جگیر  کیش تووف داشته باشند.را  اند 1356ایر ]هما[ ورار بود در دی ما   رانیا

سوان برای رایگن  با رهحران مصرم اردن و مراکش برای مذاکرات صالح باا اساراوی  و تاوو    در ریااض در آشا  وصد خود را برای س ر به  

( سا نه شست )یک روز ناو تصمیم گروت تا در سعودی در مورد این رایگن  ا،الم کرد.  را  بازگشت برای در اطالع ورار دادن شا  خلید ،ربستان

د   ر باهاو خیاجانب  از ای هیانیاما ب گر رستاخیگ که هر سال در چهاردهم دی ما  در ساون داخل  ورزشگا  آریامهر برگگار میشد شرکت نکند. 

موضاوع ن نراناساخ گارید .خواناد  شاد "" قیااز طر ""به منظور محارز  باا   اضر ند یهگار نماها 

". نخست وزیر آموزگار هشدار داد که کشور داشتندکردن ثحات   بدر    د که سعادامه دادنرا  ""

شد که  ند. وی متعهدتدریک شد  ا  با تجربه تر خارج یها ستیترور توسط " 

"" 
آموزگاار واحال دست بلوف نخست وزیر شروع به رو شدن کرد  بود. هر چند که او ،الوه داشت تا در ظاهر سخت و خشن سخن بگویادم  

 در کار نحاشد. مخاو ان   ازسرکوببه سوویوان وول داد  بود تا 

 
*** 

 نیهمادانشاگا  هنرهاای ترسایم  باانوان د 1356دی ماا   17سکوت کالس درس دختران در دانشگا  دماوند با خند  شکسته شاد. در روز شانحه  

دانشگا  دماوند نام بلنادترین ولاه ایاران را باه خاود  .را جشن گروت  لینت جار با  کم س منوساوگرد  نیو چه  و دومگشایش خود روز ساوگرد 

 Frank Lloyd) تیارا دییاشد  توسط معماران مرتحط با وراناک وو  طرا هد. نشان درا  ایران در آموزش زنان  رو  استقامت و تعاوتا گروته بود 

Wright) [که توسط شا  ایران اهاداء شاد  باود سااخته شاد  باود. شمال شرق تهرانخورشیدیم ساختمان این دانشگا  بر روی زمین  ] 30 در دهه

ی زنان ایران  و خارج  برنامه تدصیل  مختلی  را میاوعه میکردند که تمرکگ آن بار روی ورهنا  ایاران و غارر باود. آن روز صاحح دانشاجویان بارا

کارد کاه  یادآوریامخاطحاان آمد  بودند. خانم ،صمت صمیعیان به  رضا شا  در منو  جار گرد هم جسورانه میتصمبدث ویژ  ای در مورد یادبود 

 ساابق  دیمسامحلاغ  کی "" ی کایآمرمذهح  محلغان 

": صادحت کارد  کم رماابود1921در سال و در ایران هنگام ورود اکه   ییدر مورد شرا (Jane Dolittle)خانم ج ین دو وید ل 

او در کنار دانشاجوی  کاه بعناوان مادل چاادری بار سار کارد  باود  "

 را  داشت.را بهمخند  مخاطحانش بود اشار  کرد که  موز  ایستاد و به آن مانند اینکه به ،روسک  در

 خورشایدی 50و  40در د  هاای  که  و مدن  وانون یها تی مادانشجویان دانشگا  دماوند ،قید  داشتند که آیند  متعلق به آنهاست.  

اهادا  وکیته سیاست و  ق مابشا  به زنان  ق رایم ورود  .بوددر جهان اسالم ه ترین  مایت های داد  شد  به زنان شروتیدم پشا،یا   رانیزنان ابه 

 رایبا نیواوان. د و ماال باشادکرد. سن وانون  ازدواج با  برد  شد و سقط جنین وانون  شد. جریان طالق به دادگا  ها سپرد  شد به جای اینکه باا مار

 قاوق  کنند امااوز کار رخدمات اجتما،  به زنان بچه دار زیر سه سال اجاز  داد تا نیمه  ید.رس بیتصوبه کار  یروی قوق برابر و ورصت ن نیت م

 دانشکد  انیمتقاضاز  و نیم  ها زنان یک سوم دانشجویان دانشگا  1356به نتیجه رسید: در سال   آموزش ،او جیشا  بر ترو دیتأککام  بگیرند. 

 نیاووام ساکویسرانوو شش ساوه دانشاگا  ساان   س  یوارغ اوتدص  ر ا تشکی  میدادند. زنان وارد دنیای سیاست شد  بودند. مهناز اوخم  پگشک

هاا و  شارکت ر یماد ئاتیهزن ، و شورای شهر بودند. زنان در  ال ورود به  400بود و بیست و شش زن ، و مجلس و  رانیامور زنان در ا ریوز

ای آمریکاا باه از س ر شهره م خوانند  مدحور اک  بنای منصور کرد خود ،ام  ریرا به ،نوان معاون مد پیا مد سرت ییه هنر بودند. ایران ایر مینو 

م شلوار جاین من های کوتا اوتتا  کرد. زنان جوان طحقه متوسط دا خود ایران بازگشت و آناهید مرادیان اووین ساون آرایش مختلط را برای مشتریان

ت  یلم ورشاتگان وا هنرپیشاه (Farrah Fawcett)و بلوز به تن میکردند و مدل موهای خود را طحق هنرپیشگان معاروف آمریکاای  مانناد وار  واسا 

شاهرها بادون  آنهاا در خاارج از ایاران تدصای  میکردنادم درآرایش میکردند.  (Dorothy Hamill)چارو  و اسکیت باز معروف دوروت  هَمی  

 م  روصیدند. وشمال تهران میروتند  یدیسکو تک ها بهاینکه همرا  مردی با خود داشته باشند رانندگ  م  کردند و دوست پسر داشتند و 
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صدها زن برای  تهرانیران در  ال تغییر بود. اما  ت  زمان  که دانشجویان دانشگا  دماوند چه  سال پیشروت را جشن گروته بودندم در ا 

ر اصا هان و مشاهد دست به راهپیمای  زدند. زنان د 1341  قوق زنان در سال هیوغو ا،الم بازگشت  جارم جدای  زن و مرد در اماکن ،موم  و

لایس در پدناد شاد. اماا تظاهرات زدند و پلیس مجحور به دستگیری چند زن که اودام به جلوگیری از تراویک در خیابان ناادری کارد  بو نیگ دست به

 التیتشاک یصادا شهر وم هنگام  که طلحه های  وز  های ،لمیه به خیایانها ریختاه و شاعارهای ضاد دووتا  میدادناد از دخاوات امتنااع کردناد.

": ا،الم کرد ای سرمقاوهدر  و  امیان ترور خیار کردرا  نیمعترض هانمیروزنامه ک م اسیس

"  
ی خنگوسا. ریاوت کردندداز طرف اوراد ناشناس روز بعد ،کسهای رویداد دانشگا  دماوند در روزنامه ها چاپ شدم مدیران دانشگا  تماسهای تهدید 

 "یم.از گردب میبود شینس  پیک که  ی به جا میتوان  ما نمهیچ جای ترس  وجود ندارد. "د: دانشگا  به دانشجویان اطمینان دا
 

*** 

ران  هاا نساخه ود. بیشتر تهبکه در آن بعد از ظهر روز سرد  دانشجویان دانشگا  را ترا کرد  و در را  خانه بودندم ویوز انقالر روشن شد   هنگام 

ه باود باه خاود داد  ه باا خاط ریاگ نوشاتکاآن را  9نرسید  و کمترین وردی ز مت خواندن تیتر خحری ص ده  انشبعد از ظهر روزنامه اطال،ات بدست

 دیشاد ای شاام   ملاه ود کاهمجلاه با ریبه سردب ینامه ا اظاهردر بازبین  دویقتر م این مقاوه که . هر چند ""بودند: 

"ناشناس این مرجو )خمین ( را به خیانت و شیادی مدکوم کارد  باود.  . نویسند بود  نیخمرو  اهلل  هی،ل

"  
 یاساتراتژ جادیا یبرا شیما  پ کای بود که ی ژ یو تهیکم زایید  اوکاربودم   نیخم یبه وتوا  پاسخ رسماین مقاوه روزنامه اطال،ات که  

د باه واردی م چاه رسا  دادنامه ها نمازبه یک مرجو را در رو ،لن  . اسداهلل ،لم هرگگ اجاز   ملهبود خمین  تشکی  شد ا،تحار کردن   ب یبرا ی ها

شاید جم مدوخا نیجانشا یمشاک  بارا جاادیا یبارا  ورصتاین را  ن اوم وزیر دربار هویدامجایگگیکه . هر چند وی  ااوراط گرا سابقهبا  مانند خمین 

ا در برخاورد بای ا ناهیزم چیو ها . آموزگار کمحود سابقه مدیریت بداران داشاتدید غصب کرد  بودم را از اوآموزگار کس  که مقام نخست وزیری 

دشایر جویانه باود. ار م بیش از هر چیگ ،مل  کینهنصیری ارتشحدبه رویس ساواا ن و دستور چاپ آنداشت. تصمیم هویدا به تدوی  آن مقاوه ،لما 

ئن باود یگ ثابت  میماپرو ""زاهدی گ ت: 

"اطر میاورد: در وم خواهد شد. او بخ گیآم کیاختال ت تدرکه این مقاوه با،ث 

"  
دیماا   14این دو مسئول هنوز مشغول بدث اینکه چه کاری انجام دهند بودند کاه وزیار اطال،ااتم داریاوش هماایونم  اضار در جلساه  

تدوی  گگارشگری از روزنامه اطال،ات داد. ورهاد مساعودی ناشار جاوان روزناماه اطال،اات گ ات: ای چاپ برکپ  از این مقاوه را  گر رستاخیگم 

 همایون در  ال ترا "

مسعودی نامه را خواند و تصمیم گروات تاا  "

"آن را چاپ نکند. 

ردی متکحار و خاود پساند میدانسات. او از واودی رابیه خوب  با همایون نداشات و او را مسع "

است و تمام  آنها را  خیرنااوزارت اطال،ات تماس  تل ن  بگیرد. شهیدی به همایون گ ت که نامه  تا با خواست ناشر ارشد خودم ا مد شهیدیم
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همایون وح  از ویو تمااس پاساخ  ""در معرض خیر ورار خواهد داد: 

مسعودی از ناچاری باا دوتار نخسات وزیاری  ""داد: 

»"تماس گروت. او گ ت: 

"ون با شهیدی تماس گروت تاا باه او اطاالغ دهاد کاه یاهمدر اواخر روز  "

چاپ  کوچک خیوطبا اوراط م کارمندان اطال،ات سع  کردند تا مقاوه را با هراس از خشم مذهحیون  "

 . دنبه  داو  برسانرا  آن ریاثتا ت ورار دهندآ ت  نیماش یبگر  برا غیتحل کیدر کنار  کرد  و

 ملاه  نیچناکسا  آورد کاه  ادیبه  ستتوان  کس نم چیهکپ  روزنامه به وم رسید  بود. تا بدال 1356دیما   17شب هنگام            

"که مقاوه را در تهران خواند  باود گ ات: ورد انقالب  مذهح   م،ل   سینزد  باشد.  ی را به یک مرجو گیاوترا آم

نها باه یدند. روز بعد آسا،ت ماموران خمین  در خیابانهای وم ریخته و دکه های  را که روزنامه اطال،ات می روختند به آتش کش 2در طول  "

آنهاا و از  دد  بودناخمینا  را نجاات داساال پایش  15  های شهر راهپیمای  کردنادم مردانا  کاه اهلل اوعظم تیآ ترین برجستهاز طرف خانه سه تن 

  مایت خود را از خمین  ا،الم کنند. خواستند تا دووت را مدکوم کرد  و 

 
*** 

 2ا  پاریس برای توری سوان برای صدحت با پرزیدنت سادات مصر روته بودم شهحانو ور  در رآهنگام  که شا  در  1356دیما   19بعد از ظهر روز 

آشاور کشاید  و  کگ شهر را بهلیس در وم در مقاب  هگاران شورش  ورار گروته بودند. اوباش مرروز  بود و وویعهد در استراویا بسر م  بردم اوسران پ

"

ر باه خیابانهاا ریختاه و هگار ن ا 2در هنگام شب جمعیت  در  دود  "

  یک پلایس   پاسگا  شمارطروداران خمیندادند! سر  که در طول سال آیند  به شعاری متداول تحدی  شد  بود ""برای اووین بار وریاد 

ت آتاش به روی جمعی اوسران به پشت بام پاسگا  ،قب نشین  کرد  و ر تصرف پاسگا  کردند.را مداصر  کرد م ماشینها را به آتش کشید  وسع  د

م  کردند. پسری سیگد  ساوه زیر پای جمعیت  که سع  از ورار گلووه ها داشتندکشته شد. نظام باا ن ر را زخ 12-10گشود م شش ن ر را کشته و 

 ایگلوواه ها نیوواا کاه دانسات  کس نم چیاگرچه در آن زمان هد  دوبار  برورار شد. کمک نیروهای ارتش  که به کمک شهر آشور زد  روته بودن

 شد  بود. شلیکانقالر 

 6اظیرار از خاود نشاان نمیاداد و در مجلاس پاذیرای  کاه بارای  هیچ ،الوم ظاهریدیما  به تهران بازگشت. او  20شا  روز سه شنحه  

ت وادیم  دوسا 2دم و ایان سوان گذراند  باوآبنظر میرسید. او صحح را با رویس جمهور سادات در  به تهران آمد  بودند خونسردکه سناتور آمریکای  

 متمرکاگ بار روی ه و غرق در ساتایش پرشاور جمعیات شاد  بودناد. صادحتهای او باه میهماناانشاختردخیابانها پگشت و گذار به در ماشین  سرباز 

ت متداد  ماموریت س ارت ایا در  ال صدحت با یکدیگر بودندم وزیر دربار هویدا معاون  ناتورهاسدر  او  که  اسراوی  بود.-مذاکرات صلح مصر

طلحه باه دسات  70. شایعات  در تهران که اشار  بر وت  ،ام گوشه ای کشید رای صدحت  خصوص  بهرا ب (Jack Miklos)آمریکام جک میکلوس 

اییاد تل اات ت 6قاط در  ال پخش شدن بود. هویدا به میکلاوس اطمیناان داد کاه و ارتش و پرت کردن جسد آنها در دریاچه نمک در نگدیک  وم بود

"بود  و در خیابانها  ""شد  وجود داشته و آنان شورشیان  بود  اند که مسلح به 

" 
در تهاران متعصاحان  گاگارش شاد. ی شاهرهای مختلافدر دانشگا  ها و ا،تصار در بازارها پراکند  گیخشونت آم وعیش مدر دو ه ته بعد

اوراطیاون ماذهح  از مساجدی بیارون آماد  و باه  مذهح  به سینما آریا در خیابان زاهدی  مله برد م در  او  که در وسمت جنوب  کشور در شایراز

در دانشاگا  زدناد. به شورش و دانشگا  تهران دست  رهامیآرا  و مهندس  دانشکد  وندانشگا  آریامهرم  دانشجویانن  پرتار کردند. طرف پلیس س

 %70؛  ادود ""دانشجو نیروهای امنیت  را واولگیر کرد  و به دوتر مدیر دانشگا  هجوم برد  و  600نارمک

" دانشگا  شکسته شد. در دانشگا  اص هانپنجر  های 
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م تظاهرات در مشهدم دیما  بشدت اوج گروت 25و  24  ها در چرخه ناآرام "

اجرای تظااهرات طرواداران دووات باه هاواداری از تااج و تخات در  منخست وزیر آموزگار اشتحا آبادانم اهوازم دزوول و خرمشهر گگارش شد. پاسخ 

 .ندبود  ما  کشته شد آن اوای که بودند   کسان سو در  که ساکنان شهر  در زمان گیآم کیتدر اریبس   رکت موم بود  ومه

 مهنااز مومدر ت روز تظاهرات طروداران دوو شب بود. در  اوتادنیربانه تماشاگر رویدادهای در  ال  شاهدخت اشرف پهلوی با  س  م

زناان ساتم شک  برخورد  ابه تظاهرات با م داوطلحانبرای جمو کردن و ورستادن اوخم  تماس  تل ن  با او گروت و به او گ ت که وزارت امور زنان 

بت  باه او روی کمک  کند. ثاتا از او تقاضای نی اشرف با پرویگ ثابت  تماس گروتت خشاهد میدانستند. ممنو،همنیقه  رااستان وم  رانیا اندیش آزاد

 رد.ع امنیت  سوال کدر مورد اوضا اوبودم از   در  ال صدحت تل نبا ثابت    که در  او ""اطمینان داد: 

 ""او پرسید: 

"ثابت  پاسخ داد: 

ا بروارار رامنیتا  نظام  : او نیمتوانست از طرو  انتظار داشته باشد تا نیروهایاستاشار  ثابت  به آن بودکه سیاست شا  مدکوم به شکست  "

"از خشونت خودداری کنند.  آنهاکنند و از طرف دیگر اصرار داشته باشد که 

" 

"بود با صرا ت جوار داد:  مداوو برادرشنگدیکترین شاهدخت که 

" 

 ""ثابت  پاسخ داد: 
 

*** 

ذشاته گت اواات ه تاه ادر س ارت خیابان روزووت ]س ارت آمریکا[ س یر سوویوان و مشاوران سیاس  او دور خود م  پیچیدند. آنها میدانستند که 

"  ها بود. جورج ومحراکیس بخاطر میاورد: اآرامن دیشد شیاوگانشانه 

"ت: و گ دیما  سوویوان با واشنگتون تماس گروت  21در  " 

 9اهر کنند  کشاته و تظ 5ندم داشت ""هنگام  که تظاهرکنندگان سع  در  مله به پاسگاه  در  "

م مناابو پلایس . بار اسااس گ تاه ساوویوانباود  اسات  یار ا،تراضاات دخد  جنا  رو اانکدام  که وجود دارد  هنوز سردرگمن ر زخم  شد  اند. 

ز بعاد رو 10 ""

همانیور  دمریگبورار  ""ه با جهاود و در مهکنترل خود را از دست د میکه رژ ردوجود دا  واوع یخیرسوویوان اخیار داد 

 .ات اق اوتاد 1342که در سال 

کارد    ساازمانده کساان  کاه نااآرام  هاا را در ماورد  شر  م صل دیگری به واشنگتون ورستادم اما این بار با بهمن ما  سوویوان12در  

را مشاترا  یاستراتژ کیو  هستند در ارتحاطبا یکدیگر  رانیرو و تندرو در ا انهیم یکه گرو  هاکرد  بود درا   ا او در بودند. مهمتر از همه اینکه 

 ت اهمبا م اما ربط بسیاری اا نداشتواسضد شورش  یبا روش هاربط چندان  سال گذشته   ط  کیچر یها تیآرامش در وعاو .هماهنگ  م  کنند

 رو ها اسلده به دستان اوراطیون  را که به ترور مقامات دووت  و وتا  و ،اام داشت. میانه انیو وداو نیمجاهد یمآزادنه ت   مجحهه مل نیب  مخ 

ند تا به شاا  وشاار در خیابانها پرداخته بودند وانو کرد  بودند تا وعاویتهای خود را تا اطالع ثانوی متووف کنند تا زمان در اختیار آمریکای  ها ورار ده

دوبار  از سر گروته میشد اگر کارتر نشاان میاداد کاه واادر و یاا خواساتار وشاار باه شاا  بارای دادن آورد  تا از سلینت کنار  گیری کند.  مله ها 

"امتیازات نم  باشد. سوویوان همچنین توضیح داد که رهحران ارشد مذهح  رابیه جداگانه ای با گرو  تروریست  مجاهدین داشتند. 
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مای  به  مله مستقیم به دووت شا  بودندم چرا که میمئن بودند بدین صورت دووت سرنگون خواهد اوراطیون مذهح   "

"تل ات مردم ،ادی بعنوان راه  برای تدریک خشم مردم بود. سوویوان توصیه کرد:  شد. استراتژی آنها تدریک برای سرکور دووت  و تحلیغ

 

"  

ه تنهاا ،ماال ناخیاار کاردم اظهااری کاه  " "او خمین  را  .بودمخرر  ایراد کی یدارااما ارزیاب  سوویوان 

اشت و واطعانه ن پیروان را دکه بیشتری بود ی خواوعظم   اهلل تیآ عهیشنادرست بودم بلکه از وداظ تئوووژیک نیگ غیر ممکن بود. با مقام ترین مرجو 

کاای  هاا آمرینادان  ود. با دید بد خوی  نسحت وعاویتهای خمین  همرا  ب نیگ شریعتمداریاوعظم  با دخاوت مذهب در سیاست مخاوف بود. آیت اهلل 

 تیرو،مشاشایعه  مرجاو  با،ث شد تا سوویوان و همراهان سیاس  او نابهنگام به اوراط  ترین رانیادر  عهیش نسحت به مذهب شیعه و مسلسله مراتب

 .دنریگب د ینادبودند  عهیگر  شبمرکگ  نمایند  را که یو دو مرد بخشند  اسیس

 
*** 

باه  ا،اث زدن اتهاامداری با مشکل  مواجه بود. سوکت یک مرجو نسحت به مقاواه چااپ شاد  در روزناماه اطال،اات بشریعتماوعظم  در وم آیت اهلل 

 دتار آن بودناخاناد  و خواساوداران خمین  شد  بود که در خارج از خانه او دست به تظاهرات زد م وحاسهای زیر زنانه را در هاوا چرربگذو  از طرف ط

حری و خالء در رهاز ودرت را برای سرکور شورشیان را مدکوم کند. شریعتمداری میدانست که با سکوت کردنم ا است اد  دووتکه شریعتمداری 

در   ز  کااوباه انادا ه شاا کاین مرجو همچنین میخواست تا برای شا  پیام  ب رستد. او معتقد بود بوجود م  آورد که خمین  آماد  پر کردن آن بود. 

ه او به ا،الم کند ک او میخواست تا شا    است.،م  نکرد  بستگان خودم وساد و مددود کردن ن وذ ورهن  خارج  اواز معامالت م یریجلوگ مورد

به ردگ  رو انیون که دخاوت ،لما در تصویب وانونهای مجلس را ت مین میکرد پایحند خواهد ماند. سرخو 1284تواوقهای وانون اساس  مشروطه 

ت پرداخا یبرا دایهو ننخست وزیر پیشی اودام به کهگسترش م  یاوت ر اموزگآ یاوتصاد سختگیرانه ۀبودج به ژ یوو به  مووت  ختم نم  شدمساو  

و  جماو کارد  اها اباانیخ ازرا  دم  داو  آنهارکمین نیت م میرا به رژ مالیان یاگر پول ووادارمیداد.  انیبه هگاران مال در سراسر کشور پا "ارانهی"

 "بت  در اینماورد گ ات: آن را داشت. پرویگ ثاا  اسیس متیارزش و را ت به م میلیون د ر بود 35سا نه باوغ بر که محلغ این  .م  کشاندمساجد 

 

گار امیر طااهری نند. روزنامه این سیاستها بدان معنا بود که مالیان و دوستان آنها در بازارها نارضایت  مشترا داشت "

 ".نداشتند دووتاز  تی ما یبرا  لیدو چیه گریاز مو ها د یادیبود که تعداد ز امعن نیبه ا  انویو ناگهاین  "گ ت: 

 ""و خاونریگی وام را بعناوان  صاادر  منتظار  غیار و  ،ماومای  بیانیه شریعتمداری ها در ذهن  نگران نیبا ا

و سه خحرنگار را او آشکار بود. ا بیاندازدم اما خشم ویو ترجیح داد تا گنا  را به گردن دووت  نحرد   از شا نامخود در بیانیه او  چندمدکوم کرد. هر 

"به خانه خود در وم د،وت و موضو خود را تشریح کرد. او گ ت: 

اری شاریعتمد "

"هشدار داد که اگر بخواهد 

ی از . بسایاردداوکه شا  اوکاار ،ماوم به و گ ،لما برق گروتبه  گ تن نظرش یبرا تصمیم او "

 دند.انیون آگا  شایرانیان که تا بدال نا آرامیهای وم را نادید  گروته بودندم ناگهان از یک درگیری پدیدار شد  بین تاج و تخت و رو 
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ناد. او را مالواات ک تلویگیون مل  ایرانم به وم روت تاا شاریعتمداریدر طول زمستان رضا ویح م پسر دای  شهحانو ور  و رویس رادیو و 

اکاه زناان را در و رود (The Mary Tylor Moore Show)اغلب از طرف آیت اهلل ها در مورد برنامه های تلویگیون  مانند شوی مری تایر ماور 

 . اماااوت میکاردمیکرد شکایت دری پخشرا  وح  از ازدواجس سقط جنینم همجنسگرای  و سک   در موردمد  های کاری نشان میداد و داستانهای

ا کارشناساان راوب بودند و بام شهیهم بود و کارمندان ویح اختصاص داد    مذهح یبه برنامه ها تری را ادیزبسیار منابو رادیو و تلویگیون مل  ایران 

حا  از خاود باه وامم وی در طاول سا ر .امام  سین مشاور  م  کردناد عگیهت سا نهاجرای   نیمانند بازآور خاص یپروژ  ها یلمحرداریومذهح  هنگام 

ه ویحا  بیت اهلل ها آز اخمین  در مورد تشکی  دووت  اسالم  سوال کرد. یک  اوعظم  میگبانان مذهح  خود در مورد نظرشان از درخواست آیت اهلل 

. او گ ات: باود تقسایم کارد زمان  که سلسله ص وی وادرت را باا ،لماا باز گردیمم  سال پیش 400تا  300توضیح داد که مانند این است که به 

رد  اسات. او کاصادحت باا خمینا  شاریعتمداری اضااوه کارد کاه او دویقاا در هماین ماورد  ""

"سات: اکه از خمین  بیور واضح ساوال کارد  میخواست بداند که آیا خمین  بدنحال برا  انداختن یک دیکتاتوری م  باشد. او گ ت 

"م مقاام ما  بینادباا  تار  اریبساپاسخ خمین  مشخص کرد که او خود را در مقام   "

ر نظار گروتاه م  آیند  د  دووت اسالرارا برای اد یا واسیه ای بین خدا و دووت. همچنین او به شریعتمداری گ ته بود که او از  ا  شخص  "

" او چنین آرزوی  برای خود نداشت. ""است.  او به مقام  سیاس  ،الوه نداشت. او گ ت 

" 

"رضا ویح  با موس  صدر آشنای  داشت. 

" 
 

*** 

موسا  صادر و    به پاذیروتنا  و وزارت دربار داشت. از آن زمان هر چند این رابیه تا  دی سرد شد  بود که شا  مایپنج سال وح  رابیه گرم  با ش 

 شنیدن درخواستهای او برای کمک ماو  نداشت. 

کرد  باود.  گرو  های اوراط  تحدی  خورشیدی این کشور را تحدی  به جاذبه ای برای  40کشید  شدن وحنان به هرج و مرج در اواخر دهه 

روت متعصاحان یتخت وحنان بیند و در پادیدم  بعنوان بمب گذار آموزش شا  مخصوصا نگران تعداد ایرانیهای انقالب  بود که به در  بقاع س ر کرد  و 

 تخاتیپا  جناوب یه هااومدر   های انحارو سپس به ایران واچاق شد  و در  مذهح  مقاوه ها و سخنرانیهای خمین  را در خانه های امن کپ  میکردند

چماران  رهحاری مصای   به ناام ،ما  باه ووادار  شحه نظامنگهداری میشدند. با وخیم تر شدن اوضاعم در جنور وحنان خود را مجحور دید تا گروه  

رد م مدرا ووق ک کاری رنیا در رشته مهندس  برق تدصی  (Berekley)تشکی  دهد. چمران وردی تحعید شد  ضد شا  بود که در دانشگا  برکل  

تحادی   مندتوان یمحارز یروینناسا مشغول بکار شد  بود. چمران گرو  شحه نظام  ،م  را تحدی  به  جت شرانهیپ شگا یآزماویسانس خود را گ ته در 

خاود اساتخدام ه برنگون کنند س  م بلکه صدها ایران  مخاوف را که به وحنان آمد  بودند تا سلینت پهلوی راوحنان  ناراض عهیجوانان شکرد که نه تنها 

م موسا  دبو مربوط ه شا کتا آنجا خیانت میدیدم شا  دستور داد تا پاسپورت ایران  موس  صدر از او گروته شود. از آنچه او  گینخشمدر م  آورد. 

انا  کاه ه مقامات ایربدرا کند و  خیرناا او را تیمووع صدر م  توانست برای مساورت در دریا با کوسه ها شنا کند. او اط شا  درخواست کرد تا

ارتشحد  صور ودرر وحنانم مند رانیا ریاز س   و به تلخبا او تماس م  گروتند توضیح داد که مسئوویت اصل  او شیعیان وحنان بود و نه دووت پهلوی. ا

 دارد.  که سع  در تهمت زدن به او بعنوان وردی انقالب  و ضد شا کرد تیشکا ارتشحد نصیریمساواا و مدرم 

جدای  موس  صدر از  ام  او در تهران بیور خیرناک  او را در برابر اورادی مانند بن  صدر و ا مد خمینا  کاه مشاکوا بودناد موسا  

که موس  صدر  ام  آنان یاسار ،رواات را  بودند نیخشمگ قایآنها ،مو آسیب پذیر کرد.    آنان را  مایت نم  کندم منگویدستور کار اوراطصدر 

ودم بعادی او کاه بنا  صادر و ا ماد خمینا  آن کرد  بود.  63به تدریک ارتش اسراوی  برای اودامات نظام  در مدله های تدت کنترل او در تایر متهم

                                                           
   .ه استداشت تین ر جمع 117م000 دود  2003وحنان است. در سال   جنوب  در استان جنوب کوچک  شهر مصور نامید  میشود(اووات   گاه (ریتا 63
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را بعنوان  رکت  ارتدادی میدانستند متدد شدن موس  صدر با سوریه و  مایت از تصمیم رویس جمهوری آن کشور  اوظ اسد در ورستادن نیاروی 

یان باود. موسا  صادر نیرهحار ولسایتوساط  دووت دسات نشااند   در وحناان جادیاز از ا یریو جلوگ  جن  داخل فیت عه وحنان و سع  در نظام  ب

وحناان  تهدیدهای مر  دریاوت کرد و بعد از ورستادن همسر و ورزندانش به پاریس روزهای خود را به ورار و پنهان شدن در خانه های امن در پایتخات

داناش آماوز وصد داشات تاا او لیرغم شکاف ،میق  بین موس  صدر و ،رواتم خمین  جای خاص  را برای موس  صدر   ظ کرد  بود. ،گذراند. 

خود   اسیس  جا  طلحبرگگیند. صدحتهای  این چنین  ورزند او ا مدم اوراط  گرای  که   اسالم یجمهور رینخست وز نیسابق خود را به ،نوان اوو

"ن میکرد. ابو اودسن بن  صدر به خاطر ما  آورد: داشتم را پریشارا 

" 

*** 

"خیابانهای تهران آرام بنظر م  رسید. س ارت آمریکا مشاهد  کرد:  1356 داو  ظاهرا در اوای  بهمن 

حرهاای خاود خدیگران که  اما "

ادن دیجحا  در  اال رخ م  گروتندم مشکوا به آن بودند که در کاخ ات اواات ، داشتند با  یهاپست های  خود که خانواد  یاز دوستان و ا، ا را

 یکردند.مز کشور خارج است. از تابستان تا بدال آنها مشغول خرید امالا در اروپا و آمریکا بودند.  ا  نیگ سریعا ا، ای خانواد  خود را ا

یگ داشات و نکه سینمام استخر سرپوشید  و اسکیت  ن یبوو  دیباشگا  ت ردیما  بمح   29پنجشنحه پسم در سا،ت شش و نیم صحح س

"را تخریب کرد. روزنامه کیهان گگارش داد: سا،تها صول کشید تا  پاتوو  مدحور جوانان آمریکای  بود

محا  ،مادی وزی ساخاموش کنند. هشت روز بعد دومین ان جار و آتش  "

و چیاگی نماناد   صحح شروع شد و سا،تها بیاول انجامیاد 6:41وورش  صحوری در خیابان پهلوی را تخریب کرد. جهنم روز جمعه ه تم بهمن ما  

ه اگار گاران بودناد کانر بر گیرد. هر دو آتش سوزی در روزنامه های مدل  بدون هیچ شر   گگارش شد. مقامات بود که پمپ بنگین مجاور را نیگ د

د و بهاای  کین آناان جهاو  در  ال هدف ورار دادن مکانهای تجاری هستند که ماواسالم یخرابکار یجوخه هامردم به واوعیت پ  بحرند و بدانند که 

د کاه باناک ح  آگاا  بودناومردم از  . تهرانیان آگا  وادر به خواندن اطال،ات مخ   شد  در بین نوشته ها بودند.م  باشندم و شت بوجود خواهد آمد

ود ز طرواداران خااخصوص  صادرات که دارای هگاران شعحه داشت و در درسترس ترین بانک برای سپرد  گذاری بودم ماوک  بهای  داشت و خمینا  

 خود را یکجا از این بانک بیرون بکشند و سع  در وروپاش  سیستم بانک  کنند.خواسته بود تا تمام  سپرد  های 

  کردناد ز نمااز تارا مام اورادی که مساجد تهاران را بعاد اعهیسوء ظن و شااز ظهر همان روز جمعهم در پایان ه ته ای طو ن  از در بعد 

 کیاه باه گ تاد  اسات. نگدیک میش ""تپه های نیاوران از    را دید  اند که به شمال شرو  تهران وناشناس پرند  یئشمد،  شدند 

  "  این شیئنیشاهد ،

. دو ه تاه وحا م تشادید شاد  باود رانیاادر اساالم  یایادر رابیه با شدت ا  امیمستقاشیاء پرند  ناشناس  در دو سال گذشتهم مشاهدات

 یباراک در میادان ونا درست همان روزی که روزنامه اطال،ات آن مقاوه را در مورد خمین  چاپ کرد و به او  مله کردم اوسران پلایس باه خاناه ای

ساه ه در  اوات خلکادمتکار دوازد  سااوه زری . خاوارا خواناد  شادند ورد ناشناس  که وارد خانه شاد  باوداز  ای هشدار دهند  یگگارش ها  بررس

دسات و پاهاایش  متر داشت و 2نام داشتم وامت   دود  ""سخن گ ت. این موجود  ""صدحت میکرد از دوست  خود با یک 

" 

رازمینا  وه باه موجاودی ککارورمایان این دختر نیگ م  گ تند که چیگهای ،جیب و غریح  را  "

ریگ یخچال موش میشدم پن و خانسحت م  دادند تجربه کرد  اند و وجود او را  س کرد  اند. وسای  خانه جا بجا میشدند و رادیو به خودی خود روش

د  اسات شان خانه پیادا که اثرات انگشت  که در ای دمیشد و سین  های غذا ناپدید میشدند. اوسران پلیس تایید کردن به خودی خود از برق کشید 

"" 
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 27شاب  11. ساا،ت شاا  را باه خاود جلاب کارد شادید و توجاه ما  وح  ات اق اوتااد 15بگرگترین  ادثه در مورد اشیاء پرند  ناشناس 

و گگارشها محن  بر مشاهد  نورهاای  تماس تل ن  از شهروندان تهران  ساکن شمیران دریاوت کرد 4برج مراوحت ورودگا  مهرآباد  1355شهریور ما  

ار مشااهد شاد و هواپیماای اف چهاار شاکاری بارای درخشان و اشیاو  که سریعا در هوا پرواز میکردند بود. شیئ پرند  ناشناس بار روی صا ده راد

باه خااا ایارانم ا تماا  بارای  روس همدان به پرواز در آمدند. سران نیروی هوای  به ورود هواپیماهای  پایگا  شکاریتدقیق در مورد این شیئ از 

 یئشا کدند: یاکرد این شیئ گگارش رودویق  در م تماس گروته و اصال،اتآمادگ  دواع هوای  ایران مشکوا بودند. خلحانان با برج مراوحت  تست

. این شیئ برا ت  را از خود رها کرد  بود که به طرف و اطراف آنها پرواز میکرد یکه شیئ کوچکتر چشمک زن هایچراغی شک  با بگر  استوانه ا

 پایگا  بازگشت. نگران از  مله ایان شایئم همکاار اواین هواپیماها را که به نگدیک  سر،ت صوت پرواز میکردند دور میگد. یک  از این خلحانان به 

در  کیااوکترونبه طرف ایان شایئ کاردم اماا در هماان ودظاه واوازم  )Sidewinder( 64ستوان پرویگ جع ری سع  در شلیک یک موشک ساید وایند ر

ای دادن گگارش مجدد به پایگا  شکاری همدان از کار اوتاد و رادار و تجهیگات جهت یاب  خاموش شد. پس از ،ادی شدن اوضاع او بر خلحان نیکاب

دیاد  اسات کاه در زمینهاای اطاراف شامیران باه را او به آنها گ ت که او دومین شایئ را به خود جلب کرد.  س  آی ا یبازگشت که توجه مدققان 

ناود رامگو لاد و وزیار اماور خارجاه آمریکاا زمین نشسته است. گگارش آمریکای  ها برای رویس جمهور ووت آمریکا جرال ووردم وزیر دواع آمریکا دو

 هنری کسینجر ورستاد  شد.

تست دواع هوای  ایاران  یدر آسمان شب تهران گویا بود. او میدانست که این مهاجمم هواپیمای روس  برابه مهاجم ناشناس  شا واکنش 

"نحود  اسات. ساپهحد مدماد  ساین مهرمناد ورماناد  پایگاا  شاکاری همادان گ ات: 

پانج روز بعاد شاا  باه  "

"همدان روت تا اطال،ات بیشتری در مورد این موضوع بدست آورد. سپهحد مهرمند گ ت: 

"در پایان او یک  از نظرات ضمن  خود را اراوه داد. او گ ت:  "

شاهریور ماا   27هر چناد کاه رویاداد  ""او سکوت  کرد و دوبار  ادامه داد:  "

 گروتاه تاا نرایااز خااا ا یمگساترد  ادر سایح  را شهار سان ش ستار  شناسان در همان شب بارهرگگ بیور کام  توضیح داد  نشدم اما  1355

  مشاهد  کردند. ممراکش

 ین ات اواتایخ بشر هیچ توضیح واضد  برای هیو ی مدان ونک و اشیاء درخشند  بر وراز تهران وجود نداشت. هر چند در طول تار

را بعنوان  راز نیاورانر وواز بشد  اند. اسالمیون معتقد نورهای در  ال پر ریت سی ها امپراتور  سقوط پادشاهان و وروپاش درآمدهای شیبعنوان پ

  نشانه ای از  مایت اهلل و پیروزی اسالم تعحیر کردند.   

                                                           
م اسات اد  کوپترهاای هجاوم هل  از برخا م و جنگناد  هواپیماهاایآمریکای  است که معمو ً توسط  هوایهوابه بردکوتا  یار رارت نو،  موشک 9-ا ی آی امو یا  سایدوایندر 64

تند. وعال هس )از جمله ایران در زمان سلینت پهلوی( های جدید آن همچنان در این ارتش و چندین ارتش دیگر دنیاوارد ارتش آمریکا شد و مدل 1950شود. این موشک در دهه م 

  د.کنشکار م که طعمه خود را به وسیله گرمای بدن طعمه خود  است سایدوایندر نام این موشک برگروته از مار

شود. این نصب و است اد  م 14-اف جنگندههای هوای مجهگ به رادار دوربردی است که در به موشک هوا : )Phoenix 54-AIM (انگلیس به وینیکس یا وونیکس 54-ایم 65

 است. متر میل  380کیلوگرم و ویر  470تا  450وزن م ماخ 5 آن کیلومتر بردم  داکثر سر،ت 160موشک تا  دود 
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 شرکت کرد. او به مختلف یسران کشورها نیب  ونیگیتلو ی دووین رانس وکو یا  ""در اووین  شا  1356در دوم اس ند ما  

 یدر تماس سه طروه برا (Walter Scheel)و رویس جمهور آومان غرب  واوتا شی   (Giscard d’Estaing)رویس جمهور ورانسه ژیکاغ د ستَن 

بود ساخته شد   (Franco-German) آومان -ورانسوی اریحاطات ستوسط شرکت ارت رازیدر تهران و شکه  یماهوار  ا ی ویراد ستگا یدو ا اوتتا 

در خط و شا  مشتاق به نشان دادن آن بود که ایرانیان  وستیبه وووع پ  شخص کامپیوترکه در دوران بود  "" 1356پیوست. 

و ابراز  ز هوگو و گوته در مورد اهمیت برادری نق  کردورار دارند. در اظهارات خود به ژیکاغ دستن و شی م شا  ا کیتکنوووژ یها یمقدم نوآور

"امیدواری کرد تا تماس ماهوار  ای آنها 

" 

که زمان رسیدن به ایران سکو ر نگدیک بود. تنکنوواوژی جدیاد مااهوار  ای و کاامپیوتری  [بود نیاز مورد اثحات اگر] شد اثحات اینجا در 

م  توانست  ""ثابت کرد که اوسانه پارس  

در ماورد  او دوباار  باه شادت نو دهل  به ورود هنگام و شهحانو ور  برای دیداری چهار روز  دووت  به هندوستان پرواز کردند. در شا روز بعد بحیند. 

  با  گاری دخاو خارج  محتکرانه دورنمای سیاست 2 برای  مایت خود از مذاکرات صلح مابین دوست خود انور صادات و اسراوی  سخن گ ت و

  ماناهر با  ا،تراضات با . طحق معمول آنهادر اویانوس هند "" دیگریپیوند میگد و هم که اوتصاد آسیا را به  ""کرد: یک 

م شاا  باه گگارشاگران ایاران در بشار  قوق . در پاسخ به انتقاد غرر نسحت به رکوردشدند روبرو  ایران دانشجوی  های گرو  توسط شد  سازمانده 

 ضامن  باه طاور باه پاسخ داد اووین رهحر جهان که به این موضوع پرداخت کورش کحیر باود  اساتم ششصاد ساال پایش از توواد ،یسا  مسایح. او

"کرد که در آنگمان  یادآوری مخاطحانش

" 

 مپری سیمام نخست وزیار آموزگاار وا   رتروز بعد پهلوی ها موز  ورش را در خیابان آریامهر اوتتا  کردند. شاهگاد  غالمرضام  10 

ارا پای معاصر در مجااورت و موز  هنرهادووت در جشن اوتتا یه به آنها پیوستند. موز  ورش  و ربارد ارشد مقامات از رویس دربار هویدا و تعدادی

باه  و هماه طارف کشاید  مانناد اینکاه از مبود شد  ساخته  بگر  ،شایری چادر به یک مرکگ شهر ورار داشتند. موز  ورش شحیه تجاری منیقه ور  در

"است.  زمین میخکور شد 

گاذر  "" ای زیحاا: منظر  با در داخ  موز  مقامات از ساون  "

شاان درخ نساخه خارینآ او امیادوار اسات کاه ایان مگ ات شاا در سخنان اوتتا یه خاودم دند. باغ بیرون موز  شام  اتاو  برای نماز خواندن بود.کر

 ایاران جامعاه در رشوا باه اهمیات وی ""بتواند  پایتخت اوق به پیوسته

تمگد باا  را در اختیاار دسا و  قاوق و کرد  ورش ممنوع نساج  صنایو در را کودکان کار نیرویاست اد  از که  شد یادآور میهمانان به و کرد اشار 

 رد مدلا  باونادگان از  مایت یبرا دووت کمک به متعهد اود. یاب وقیر پایان و نجوا کارگران از برداری سوء است اد  و بهر  ورش باوان ورارد داد  تا

حانو یدی شاهخورشا 40متعلق به کیسات. در اواخار دهاه  روز که این نحود شک ذهن هیچ کس در اماشد.  "" با مواجهه

دهد در دساتور کاار خاود  ورار در دسترس مردم را کشور ورهنگ  های گنجینه بلکه کرد م   ظ و ا یا را هنر که نه تنها ور  شحکه ای از موز  های 

رار واستان و ،حاس  در آنجا ارگور  و اطراف آن بلکه در شمال تهران که موز  های ن را میو  ز مات او نه تنها در پا 1357ورار داد  بود. در بهار 

 . واب  رویت شد  بود و کرمان با موز  هنرهای معاصر از جمله ورستان با موز  برنگ  داشتند و در استانهای دیگر

 خاود دراماتیاک همسرش شکسته شد. شش ما  وح  دکتران شاا  باه اوادام سرطان تشخیص شخص  ،ذار توسطشهحانو ور   این اوتخار 

ما  باشاد. او ا سااس میکارد کاه نما  مسرش محتال به سرطان ون ااوی هدست زد  و به شهحانو ور  اطالع داد  بودند که  پاریس در برای بیماری او

همسارش از بیمااری او آگاا  اسات. خجااوت  باودن شاا  در تواند با همسرش در بار  این موضوع صدحت کندم چرا که به شا  اطالع نداد  بودند که 

و تایم پگشاک   اونداشات.  ای اید و باز کردن موضوع سع  شهحانو ور  به .  بودمیر  کردن مسای  خود با دیگران این موضو را بیشتر پیچید  کرد

آگا  نحودند. تنها کاری که از دست شهحانو وار  سااخته باود  وین در پیش سال چهار ویلینگر دکتر دست بهشا   تشخیص بیماری ننیگ هنوز از اووی

 دمیدانا که کرد اشار  دم اما اوجاری نش شا  های وب هرگگ بر "" کلمه هرچندنظارت بر وزن همسرش و اطمینان از خوردن داروهایش بود. 
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است. اگر او ا ساس نارا ت  میکرد وحاس خود را با  میحرد و از شهحانو میخواست تا به شاکم او دسات بگناد و  او آگا  بیماری میگان شهحانو ور  از

"اورد: شااهحانو بخااطر میا ""طدال او را چک کند. او سپس م  پرسید: 

 

 راز آن کاه دانساتن 

 "مآنها استبین مشترک  

از  را تا  باه که آنهاا نحود تدم  واب  دیگر سرانجام شهحانو ور  دکتران ورانسوی را ورا خواند و به آنان گ ت که دیگر بس است. برای او 

 یان باازی باه پایاانا م زماان آن رساید  اسات کاهخواست که ش اف باشنداو از آنها  کنند. یاد ""همسرش بعنوان  سرطان ون وم

 و گروات پیشا  نهاااز آ شاا  مآنهاا شاگ ت  کماال مالوات کرد  و وصد اوشای خحر را داشتند. در 1356در آخرین ه ته های  شا رسد. دکتران با 

"او گ ت:  است. خریدن ر  ال زمانکرد که هیچ شک  در ذهن آنان باو  نگذاشت که او میلو است که د تلخ  درخواست

" 

 
*** 

 وروی ورار گروته بود.بود که در شمال غرب  ایران در جوار مرزهای ترکیه و ش هگار ن ری هشتصد  دود شهری با جمعیت تحریگ 1356در بهمن ما  

ین باار در سااوهای خارکارد م آ خادمت مل  کشاور پایتخت ،نوان به بار م چندیناست تحریگ مکان خاص  را در تاریخ ایران برای خود اختصاص داد 

 مداوظاان ،ناوان باه مدلا  خورشیدی هنگام  که سلسله ص ویه مذهب شیعه را بعنوان مذهب رسم  کشاور ایجااد کاردم و ماردم 880-1101

 هاا  وصااب کاه نگاام هکردم  آشکار بازار شهر در خود را منیقه پیدا کرد  اند. ا یای اسالم در این شهرت 1284 مشروطه وانون مداوو و برجسته

 کننادگان بازدیاد دجدیا راهنماایاساالم  ذباح نشاد  اناد.  طاور به  یوانات که چرا خواهند کرد؛ امتناع واردات  گوشت وروش از که کردند ا،الم

" که داد هشدار آمریکا کنسووگری

 بخااطر نیاگ اوتصااد "

ف صرف جوی  باه مصاار تورمم وسادم ورماویته ادرای و اودامات سخت گیرانه دووت  در راکد شد  بود. کمحودم شدید اوگایش بعد ،موم  نارضایت 

 ی و مصرف کنندگان صدمه زد  بود که با،ث خشم بازاریان شد  بود.ا،تحار

شایعه سالینت  مراتاب سلساله در شاریعتمداریماوعظما   اهلل آیت آنهام ،الوه مورد ورد که تحریگی ها رابیه نگدیک  با وم داشتندم جای  

هری بارای تابلوهاای ا،تصاابات شا"بود؛ برای ه ته ها بازار تحریگ باا خود را کرد   تأثیر اخیر های ناآرام  به شا  میکرد. انتقاد آشکار او از رسیدگ 

روز   ها چ دور  پایاان  کنناد مشخص . نیروهای امنیت  در انتظار تظاهرات در ه ته آخر بهمن ما  بودند چرا که این ه ته"بهمن تگیین شد  بود 29

ان خمینا  در  اال بهار  ادار  سوم پرویگ ثاابت  آگاا  شاد کاه ماامورد بود. ان شد  کشته وم در پلیس ایستگا  به  مله در که کسان  برای ،گاداری

 مسائول اواراد "ود گ ت: بو تدریک نا آرام  های بیشتر هستند. ،ل   سینم ورد انقالب  که خود در تحریگ بگر  شد   جناز  تشییو بردای از مراسم

هناد تاا در و از ماردم بخوا اجو بخواهند تا در مورد آن اطال،یه هاای  منتشار کارد است اد  کرد  و از مر "،گاداری دور "تصمیم گروتند تا از  جنحش

 مدناد. ایانز بوجود م  آکشور باید به خروش م  اوتاد که بدین معنا بود شهدای تاز  ای باید هر چه  رو "شهرهای مختلف دست به تظاهرات بگنند.

 .شد معروف "  کردنچه -چه " ،م  ،نوان به مؤثر اما جنون آور اوعاد  ووق استراتژی

پر تراویاک باا بیسایم  تقاطعات اغلب بهمن کمک  در خارج دانشگا  ها و اطراف کالنتری ها مستقر شدند و اوسران در 29در صحح روز  

ام  شاروع شاد کاه شد. مشک  هنگا شروع کار و کسب برای ها بانک و ها وروشگا  مدارسم دووت م باز شدن دواتر با آرام  به ورار داد  شدند. روز

ا تیاط  و   شد  است. جمعیت بگرگ  تشکی  شد و شروع باه شاعارهای ضاد  اودام  ،گادران خشمگین پ  بردند که دربهای مسجد جامو بعنوان

 و تراویکاا  شااا  کردنااد. بااه مغاااز  هااای مشاارور وروشاا  و رادیااو تلویگیااون  ملااه کاارد  و بعااد بااه طاارف مرکااگ شااهر روتنااد و در را  کیوسااکهای
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مار  "دادگستری تحریگ شکسته شد. جمعیت در میدان کورش اجتماع کرد  و شعار  پلیس را به آتش کشیدند. پنجر  های وزارت وتورسیکلتهایم

سر دادند. به شعب بانکهای صادراتم مل م ایران انگلیس و شهیار یا وووه هاای ولاگیم چمااقم تحار و سان   ملاه بارد  و در چهاار باناکم  "بر شا !

پلیس به آنها  مله برد  و جمعیت معتارض را  آشوبگران دستان در شهر مرکگ هت  و مغاز  های اوکترونیک  کوکت  موووتف پرتار کردند. باسینمام 

 آوری به میدان شهرداری ،قب راندندم جمعیت به چهار گرو  کوچکتر تقسیم شد  و تخریب خیابان پهلوی مشغول شدند و بر سر را  خاود باه جماو

امنیت  پرداختند. تحریگی ها متعجب شدند هنگام  که دریاوتند پلیس مدل  بجای اطا،ت از دستور  نیروهای پرداخته و سپس به سرکور  پشتیحان 

 و شلیک به طرف تظاهرکنندگانم پست های خود را ترا کرد  و گریخته اند.

سوپرمارکت هام مهد کودا هام مراکگ رواا  و  شهر بود. مختلف هینق 134 ریق در  اط ایدر اواسط روز ادار  آتشنشان  تحریگ در  ال  

ناانم جوا مدلا  کااخ . ت  بیمارستانها مورد  مله ورار گروته و به آتش کشید  شدند. کامیون  که بار کوکا کو  داشت نیگ به آتش کشاید  شاد

ریکاای  باه آم-ایرانا  عهساختمان جامد به تاراج روتند. ید نصب شد  بودن دوتر مرکگی  گر رستاخیگ و تابلوهای یابودی که به تجلی  از انقالر س

شان پوشید  نحاود د و یا موهایشلوار جین و دامن به پا داشتن که آتش کشید  و بیلحوردهای  که تحلیغ ویلم بر روی آنها بود پایین آورد  شد. زنهای 

 "" بر ات محن کشید  و ناپدید شد. شایع گروتند. بیرون هت  آریا زن  از ماشین  بیرون ورار  مله مورد و تعقیب تدت

 "" :کرد تایید آمریکای  شاهد یک

"ورانسه اظهار داشت که   ورهنگ مرکگ مدیر (Henry Marchal)م هنری مارچال این و شیگری هایک  دیگر از شاهدان 

 

 ظهر از بعد وای ا در "

بعد از ظهر هنگام  که  4. اما در سا،ت شد به شهر بازگرداند  مختصر طور به هنگام  که پلیس به است اد  از اسلده و شلیک گلووه پرداختم نظم 

  در آن یهمانان خارجمخانه شا  اسما،ی  که هلیکوپتر پلیس در آسمان شهر مشغول گشت زن  بودم اوباش با توس  به زور سع  در ورود به میهمان

»"شاهدان ،ین  گاگارش کردناد:  طحقه را به آتش کشیدند. 12ساکن بودند کرد  و ساختمان 

 ند.دمستقر ش مرکگ شهر نظام  در وانون  کومت اجرای برای که تانکهای ارتشاین روز طو ن  و خونین هنگام  به پایان رسید  "

 در. شادا،االم  وخایم مجارو  125 و د مر 12 رسم  ندادم تل ات انجام واجعه بر روی میگان گداشتن سرپوش برای تالش  هیچ دووت 

شاماری باجاه   باتعاداد  و ساینما؛ 9 دووتا ؛ اصل  های ساختمان تمام  وناوری؛ مؤسسه هت ؛ 4 وروشگا ؛ 22 ،الو  به بانک  شعحه 73 مجموع

ن د. بانک مرکاگی ایاراسیستم بانک  تحریگ بکل  تخریب شد  بو .مشرور وروش  به آتش کشید  شد  بودند های وروشگا  و ها متر پارکو تل نمهای 

د. یک تاجر تحریگی باه کردن گگارش را بانک  های ساب و ها وای  تخریب شعب از امنیت  تخلیه کرد و بسیاری ام  سپرد  ها را بعنوان مال  اتتم

"کیهان گ ت: 

 از نارضایت  های ه ای داشت کهمیگان نا آرامیها اشار  به ان جار جامع "

باه  ساازی داشات. اوبااش د آما و ریگی برنامه بهمن ما  همچنین اشار  بر سیح با ی 29بودند. اما ات اوات  آمد سیاس  به ستو   و اجتما،  واوع 

 . مقاماات دووتا دگذارناکدامین را به  اال خاود ب وکرد    ملهتجاری  کدام مکانهایبه  که بودند دویق  انجام داد  هایخوب  مسلح شد  و انتخاب

همچناین گاگارش  مجهگ بودند. پلیس ""شواهدی جمو آوری کرد  که ثابت میکرد آشوبگران به 

وچاک ه گرو  های ک ت  پراکند  شدن جمعیت اصل  ب ""گیری چندین وحنان  و ویحیای  را داد دست

تحریاگ  در زماان نآ خارج  کاه در یک .اشتدید  بودند د جمعیت آموزش کنترل اصول که در مردان  توسط تاکتیک  هماهنگ  از درجه ای اشار  بر

 "آورد:  م  یاد به بود

"  
در  اوتصااد وروپاشا  و  سیاسا وادرت کشایدن چااوش باه برای کرد  بود. تالش  پرتار شا  به را زمین  دستکش خود زیر وعال اسالم   

 خمینا  ماذهح  جدیاد نظاام پاذیرش در سکو ر تحریگی های ار،ار و تهدید و غربیها ن وذ از شهر پاکسازی ایرانم های شهرداری یک  از مهمترین

  ها جارات کارد  باود باه شاهر ناآرام از پس ای مووق به انجام اینکار شدند. گگارشگر نیویورا تایمگ که کنند  خیر  تردست  با . آنهابود شد  انجام

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

237 

 

ماردم صاادر و در آن از  ،ماوم  خمین  بیانیاهاوعظم  آیت اهلل  ""ریگ رود گگارش کرد: تح

" 

 خمین  متعهاد شاد "" نوانبع شا  به اشار  با تشکر کرد. ""تحریگ  "

"تا 

«" 

 
*** 

د  گارد هام آما امهریاآر  لاداخ ومیدر استاد  رانیر در کنگر  بگر  زنان ا  و یبرا ما  شا  هگاران زن  را که اس ند 8روز پس از آن در دوشنحه  9

اینادگان در ند. شا  به نم قوق زنانم   ور داشت طروداران پرشورشهحانو ور  و شاهدخت اشرفم هر دو از  شا بودند مورد خیار ورار داد. در کنار 

وا گسترد  شان در تحریگ و زن به دختران جوان انهی مالت و شر خم نخواهد نکرد.  ال تشویق اطمینان داد او در برابر وشارهای مذهحیون اورادی س

تدااد شاوم ا. اماا ساتوار اساتادووت بر آن  ادیچرا که بنما به سیاست دادن آزادی ها ادامه خواهیم داد ". او ا،الم کرد: کرد  بود جادیاو زن  خیر 

 "از یکدیگر دارد.ما  مردم جدا کردندر تالش  رگیبار د همچنانسرخ و سیا  

"به مخاطحان خود یادآوری کرد که تا پیش از ظهور سلسله پهلوی  شا  

 باه شیچهار ما  پااو اشار  خاص  به  مله  "

". او پرسید: دکردر دانشگا  تهران  یاندانشجو یایکاوه تر

 

 او پاوشاری کرد که موج اخیر نا آرامیها نه تنها نشا  ضعف دووت نیستم بلکه نشان دهند  "

با ضارر اومثلا  ایرانا  خود را  یشا  اظهار نظرها چپ و راست است که از سر نا امیدی ناش  از شکست ،م  کرد  اند. اوراطیان ""

او میخواسات هایچ شاک  در ذهان هایچکس بااو   ""جمعیت را به شوق آورد. او با صدای بلند گ ت: خاتمه داد که 

 نماند که او مصمم به ادامه اطال ات خود م  باشد و هیچ اهمیت  به منتقدان خود نخواهد داد.

خواسته بودناد تاا طار   از او مشاوران اوترین  ،تمادسال پیش با ا 15  بود. به دست آمد گذشته تجربه ساوها قیا،تماد به ن س شا  از طر

د  و باا انجاام ناان را رد کاراجرا نکند به این دوی  که جامعه ایران آمادگ  اطال ات ارض  و آزادی زنان را نداشت. شا  نظار آ ید خود را انقالر س

  نیاگ او  اضار   بود.  اکرد در سیاست ایران ایجادهسته میانه رو و معتدل را  یت طحقه متوسط ایران را پایه ریگی وقال ات پایه روا  و مووصاین ا

. اناد ثحات انجاام داد مخادمت  2 اداو  که همیشه نه م  گ تند. او معتقد بود که نا آرامیهای وام و تحریاگ  کند کسان به شروع به گوش دادن د نحو

د از بع ""ود. انتظار نا آرامیهای اجتما،  در هنگام باز کردن ب ""نخستم شورشها یک مورد کالسیک 

ه پایش شاا  باه امیار ه تا 8.   باودساوها  کومت یک جانحه میروت. سپسم کشتار به ایرانیان انتخار بین هرج و مارج و نظام و واانون را نشاان داد

 ن دو رایکا  از ایاباگودی  ماردم ایاران بایادایاران وجاود دارد و  ناد یآبارای   رواابت دگا یدو دطاهریم سردبیر روزنامه کیهانم توضیح داد  بود که 

 میم نهاای  خاود شاک،صر  جر. او هیچگاا  باه تصابا طرز وکر ورن پیشروت و یا یک اوراط  ریشو  رص،چشم انداز م بین شا  خود با انتخار کنند

یاک به سیح ن آبازگرداندن  مین . او بود که تمام  زندگ  خود را ووف پیشروت ایران ونکرد. او بود که وّر شاه  را بر شانه های خود داشت و نه خ

 کورسار رایبا کیاو  تدراماردم خاود کاه  دادن باهنشاان  ترجیح نمیداد. برای او را به این  ورد ،اول  کرد  بود و نه خمین . هیچ اوملل نیودرت ب

و ترین را به آن رم میانه نامگد سه انیاز مورماندار آذربایجان شرو  را بر کنار و  گا  آریامهرمسخنران  خود در ورزشروز بعد از  شودم  نمکردن مردم 

مجلاس  یامه هاا و ا، ااروزن. را داد  ناآرام یها شهیدر مورد ر قیبرکنار کرد و دستور تدق را گیتحر سیاو ورماندهان ارشد پلکرد. منصور  سمت

 هاا ا ورشا  در دادگاششادند. صادها  تظاهر کنندگان هی،ل گلووه برمسجد جامو و است اد  از های ستن دربب یبرا یریگ میبه انتقاد از تصم قیتشو

 شدند. و بعد آزاد متهم  به جراوم جگومداکمهم 

                                                           
  ید به معنای واق واق کردن است.  66
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کادامین  ویقاا میدانساتای بر این امر که استاد سیاست ایاران د بعنوان مدرا وانو کنند ،ملکرد شا  نسحت به مخاو انم تدسین مجامو خارج  را 

" ات: گن پسات به روزنامه واشانگت شا ما   اس ندمورد نیاز استم بر انگیخت. در اوای   تنش ها پایین آوردن یبراصدیح اودامات 

رد و توصیف کا ""همگمانم او گرو  های مخاوف را  "

"داد. نرا  یتری جد یوووع نا آرام  هااو ا تمال اما  ""هشدار داد 

او  "

اماا او  ""ز یاس خود را ا

"اطمینان داشت که از هدف مخاو ان با خحر است. 

ت مانعکس ه واشانگتن پسانتیجه گیری روزناما "

 بود. در دست داشتکنترل کام  را شا   نکهیبر ا  محن  ناظران خارج شتریب  ابیارزکنند  

 

 

و دسات کام ا. اماا اسات بر طارف کارد را اصال ات  یطحقه متوسط برا تووعات سیاس  باز یو و ا یآزاددادن که  اشتد نانیشا  اطم

 او ی را در تواناا  ماوم،ا،تمااد  به آتش کشید  شد  یشکسته و بانک ها یسوختهم پنجر  ها یها  یاتومح از  ونیگیتلو ری د تصاوچه  تا گروته بود

رد  اسات   را بار ماال کااوراط گرایا ""متگوگل کرد  است. آنها ا،تقاد او را نسحت به این مسئله که خشونت  آنان  اظت از مناوو  یبرا

منیتا  واادر باه از ااد که نیروهاای نا آرامیهای تحریگ همچنین نشاند د ؟م  بود هاینا آرام دوی  واوع واوعا  ی هازادآزیر سوال برد  بودند. شاید دادن 

خاود کاه  متوطئه یها هیرخود را با داستان ها و نظما  گذشته ایرانیان طحقه متوسط  6ی بودند. در بگر  مرکگ شهر کدست دادن کنترل اوضاع در ی

 م انادازچشا   تا ند؛ تحریگرا  اندازی کرد  بودم وانو م  کرد ارتش توسط سرکور هیتوج یبرا زیرکانهطر  یک از   بعنوان بخش نا آرام  ها را شا 

 شیه پاه وقط چناد ه تاک ی ها حرالیهمان و  ا  .شا  در  ال خارج شدن استکه ودرت از دست در مد نظر ورار میداد و آن این بود را  وخیم تری

 !نظم و وانون بودندبه دنحال امروز   شکایت میکردندم دموکراسدر مورد وقدان 

 درکه  م تهران تاجر ثروتمند کیساوه  9پسر  کمینرپو یپسر جوانم مهدیک و وت   ی آدم ربابعلت تهران  یها ابانیدر خ ناتمام ب  وراری

در دل پادر  آدم ربای  نیشد و خشونت ا  م د یبه ندرت د رانیدر ادر ارتحاط با کودکانم  گیخشونت آم میجرا .با  گروتم دزدید  شد  بود را  خانه

"کردناد. کیهاان گاگارش داد:  ها ها و شت انداختم بیوری که آنان شروع به بردن و آوردن کودکان خود به مدرسهو مادر

 دویا دم انجاام میشا ارص و طماو  از رویکه   میجرا "

 و مشهورترین خوانند م هنرپیشاه گوگوشمه توسط   و پاک  بود. خلق و خوی نارا ت جامعگناه  بن از دست روت و نشانه مدرنیتهآمدن از  یگرید

 اسا نددر  تر شاد.بادایاران تحادی  کارد  باودم وهرماان طحقاه متوساط به  او را و او همه گیر شد از وقر به ثروت رسیدن که داستان ایران  اوسونگر زن

"روی صدنه روت. این ویلم داستان  م بردر امتداد شب مویلم جدید گوگوش 1356
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حاود و ن   بایشتوهماات یدوران پهلاو  شخصا یهاا ینشاان داد کاه آزاد لمیو نیا 67"

م جواناان دنیاارا  خاود در یادا کاردن پمحاارز  و  یباه جاا تیو در نها بگیرندتصمیم سرنوشت خود برای  ندتوانست  نم دو ،اشق نیگ  کس  ت چیه

کاه  واوق اوعااد   تیباا ماووق را دیخستهم شکنند  و ناامنقش وردی  خود در ویلم   ورگوگوش در  .باز خواهند گشت نیو د خیبه سنتم تار  رانیا

": با آ  گ ت در صدنه ای از ویلم او  .ا کردی   بود ابه ارمغان آورد برای او  شهرت و ثروت را

«

بارای م اماا دنااربارای خاود او هایچ ارزشا  ند کاه خواناد  اسات یتجاار هنگهاایآ اورار کارد کاهاو آزادانه در زندگ  شخص   "

 ش اند.زکه در اطراف او هستند بسیار پر ار ""

  وندن به تازگ. منصرف شوندمساورت به اروپا و آمریکای شماو   از طحقه متوسط گوگوش با،ث آن نشد که تهرانیهای از ویلمنارا ت   

وحاس زیر بود  وخرید کردن دایپ یدر تالش برا که جوان  د دووتکارمن کاز دست داد  بود. یشمال تهران   کرجوانان روشن مدحوبیت خود را نگد

"گ ت: 

یک  "

"ایران  دیگر شکایت از این داشت که تهیه بلیط تئاتر در وندن بسیار مشک  م  باشد. جوان مهندس 

او میگ ت که بشرط  به و ست ا ند  "
68)West End(  ه کرد که او اضاو ""وندن سر میگند که"

" 
خود او نیگ یک  از توریستهای خارج  همین کشورهای تووید کنند   که یران  جوان که بنظر میرسید با خحر نیستااین   آگاهخود ،دم  

و بار  دینقالر سا ا یاز دستاوردها دیطحقه متوسط جدهمین که  داشتکه شا  انتظار این بود تیعاما واون ت م  باشدم م  توانست م دک باشدم 

 او بودند دواع کنند.  دووت  سرنگون یدر تالش برا   کهمذهح انیاوراط گرا ضد خواسته های

 
*** 

 ا،تساشادند کاه از   کایتراو ،اثباابانهاا باود  و در خی نوروز یبهار التیآستانه تعیدر سراسر کشورم صدها هگار خودروم اتوبوس و کامیون در 

رون جاوم  خاود را بیانوااوگیران تقاویم  م وماه جناور یها ابانیدر خادامه داشت.  شب تا  به خوب شد  و  عد از ظهر در جنور تهران شروعچهار ب

"رد: کایک  از واوگیران توصایه آورد  و مشغول واوگیری بودند. برای ایرانیان نیگ سال مار گذشته و سال اسب ورا رسید  بود. 

" 

                                                           
دیح بازگوی  نکرد  است. داستان این ویلم در مورد یک زوج جاوان ،اشاق کاه بخااطر جامعاه ای سانت  در ،شاق را ص "در امتداد شب"داستان ویلم  مشوربختانه نویسند  کتار  67

کا  از ی نجاات ورزناد یاست که بخاطر شهرت خود با طحقه با ی جامعه و مقاماات دووتا  در ارتحااط اسات و بارا یمشهور زنن ویلم در مورد خوانند  شکست میخورند نیست. ای

ر واب  درمان  است اری سرطان غیبیم بهدوستان خود و کمک به دیگران مجحور به داشتن رابیه های ناصدیح با تعدادی از اوراد پر ودرت جامعه میشود. همگمان پسر جوان  که محتال 

ا برونادم شااید در آن باه آمریکاهاد تاا میخواو معحود او این زن خوانند  استم او را  شخصا دید  و این دو با یکدیگر رابیه برورار میکنند. در آخر ویلمم خوانند  زن از معشاوق خاود 

باود کاه درجامعاه آنگماان  شااند  ایان امار. از نظر مترجم ات اوا این ویلم ندر را  جان م  سپارد اپیما به مقصد آمریکاپسر جوان بعد از پرواز هو کشور ،الج  برای بیماری او بیابند.

 امکان رسیدن دو ورد هر چند از طحقه های  کامال مت اوت و با مشکالت بسیار امکان پذیر بود.   

و   دووتا یم سااختمان هاادوااتر اداریمغاز  هاام  از جمله شهر  ستیمهم تور یاز جاذبه ها یاریکه در آن بسمرکگ و غرر وندن است  در یوندن منیقه ا )West End(وست اند   68

 .نمتمرکگ شد  ا هااز جمله تئاتر  م سرگرم یمد  ها
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وصاول  نیاز بادتر  کیرکورد  1357اما وروردین  .بودند سال یخود برا  درآمد خرد  وروش شیاوگا راینوروز ب تعییالت به  تجار متک 

 "" نادباود کاه گاگارش داد یادرنا ابانی وه زار و خ دمویعهو دانیم نمیکوچه برو و وروش مانند دیخردر  مناطق مدحور 

ادار   ون دیگاری باود ریگ از مدصو ت جدید بودم اما خریداری برای آنها وجود نداشات. هار چناد کاه مسااورت داساتا وببازار تهران  .وجود ندارد

  زد  م نیتخم .""گذرنامه 

دیگر را در کناار یکا التی. در ایران بنظر میرسید که خانواد  ها در صدد بودناد تاا تعیاخارج از کشور س ر کنند به  رانیا 20.000 که  دود شد

 و باود التیتعیا ام ک وص  کدر انتظار یاتاق هتلها رزرو شد  اندم در  او  که اص هان  20.000بگذرانند. مقامات شیراز گگارش کردند تمام  

ر دینصاورتم زنادگ  در غیار اجریماه خواهناد شاد. م    اودام باه چاادر زدن کنناد،موم یو اهادر    کهکنندگان دیبازد به مساوران اخیار داد که

رگیات ی باا اجارای بید و اپارای ساوود]باوه ونینگراتهران   ارکستر سم ون یاجرا یارب  در ساون رودک پایتخت بصورت معمول ادامه داشت.   ار

شاد   شید  بودم آغااز،اشق شد  که به صورت خوانند  پاپ داریوش در  ین یک کنسرت اسید پا دختر. دادگا  مریمم یک دبودنزد   جانیهن لسون[ 

ود. ایان ساومین سا ر تهران آمد  با به شهحانو ور  یانجذام  کمک به صندوق مل کنسرت با  مایت 2برای اجرای  (Pearl Bailey)بود. پ رل بّیل  

" ت: خحرنگاران گ بیل  به ایران بود و به گرم  توسط شهحانو ور  و وویعهد رضا در کاخ نیاوران پذیروته شد. این خوانند  و هنرپیشه به

سایدگ  ربارای  ی رایدات و تسهیالت جدامکانا،الم کرد  در مرکگ شهرم س ارت آمریکا "

 .خواهد ساخت متدد  ا تیورود به ا یبرا گایو یتعداد درخواست ها شیاوگابه 

و شاهحانو وار  میگباان مراسام  شاا سا،تها یک سا،ت به جلو کشید  شاد و  ماووین روز سال جدید مدر سه شنحه اول وروردین  

اماا  کالت داخل  نکارداشار  ای به مش شا . در اظهارات خود به گرو م ندبود  و مذهح  نظام م اسیس یچهر  ها ی دریاوتبرا خود "" مرسوم

شاکاف ماابین  شاد. اگار ریاثروتمناد و وق یکشاورها نی،دم تعادل ببرای تصدیح  " " ایجاد در ،وض خواستار

ل ی ساااو باه چاوشاها مباه ملات نوروز خاود سخنران  مرسومدر هر چندم  " ثروت و وقر اجاز  رشد یابدم

"ضااوه کارد: ااو  ""یح داد: ضگذشته اشار  کرد. او تو

هحانو ور  ش "

ود کشاور آموزگار متو . اما خانمسخنران بوداز طرف گرو  مراسم خود را برای همسران وزرا و س یران برگگار کرد. بیور معمول همسر نخست وزیر 

 اراواهایق صااری در آخارین دوامریم انایران  باشد.  سخنرانه امسال او ترجیح میدهد که ک اطالع دادسر و صدا   بشهحانو ور   ژ یدوتر وآومان بود و 

  شد. سا نه شنهاداتیپ دهند 

انجام شدم زوج سلینت  و ورزندانم دوستان و درباریان در ورودگا  مهرآباد سوار هواپیما شد  و ،اازم جگیار  کایش سال  کارهای آخرین 

وسایله ای  که پیانو را  یه ای با  داشتند و شاهدخت ور ناز که تاز  شانگد  ساوه شد  بودم بر خالف می  پدرشدر خلیج پارس شدند. کودکان رو

ا رردند. هماه خاود کرا ا ساس م   از  د معمول شیبمغموم  یو امناسب تر برای دخترش میدانستم شروع به آموختن گیتار کرد. اما بگرگسا ن 

و هشادار داد کاه ااد  کرد  و به ود با شا  است خ  ها کرد  بودند. رضا ویح  از جلسه از ناآرام یگریدور دو ا تمال  گیتحر یدور  ،گادارآماد  اتمام 

بکاراناه و اودام خرا گیمآتظاهرات خشونت نشان دهند  برنامه ریگی جدید اطال،ات  بدست آورد  اند که  در سراسر کشور او انروزنامه نگار یشحکه 

". او گ ت: بود

 یه تاه خاوددار نیچناد تاا  او باه صاورت خصوصاشا  تا  دی از ویح  ناراض  بود که از پذیروتن  "

 هااو چاپ گرا حارالیو دگا یاداراواه دهناد  را  رانیاا  ملا ونیاگیو تلو ویااو راداماا همسر خاود ،الواه داشاتم  گر چه شا  شخصا به پسر دای  .کرد

 .دانستمی

 در پاس  مخ ا سیپلا شد  بود کاه مظنون کرد. پنج ما  پیشم او شا سع  در ورستادن هشدار خود به نیگ وزیر امور زنانم مهناز اوخم م  

دسات انادر کاار  خیرناکتری جانب ا  او به این نتیجه رسید  بود دستهای مخ   از  .شته استدا ورارتهران  گا دانش خوابگا  کاوه تریای مله به 

رند و متعصحان مذهح  سع  در  ال وشار آوردن به زنان یگمیاو گگارش میدادند که مورد  مله ورار شحکه  وعا ن  قوق زن بودند. در سراسر کشور 
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م جوانهای خشن در خیابانهای تهران به را  اوتاد  و به صورت دختران و زنان  که وحاسهای در چند مورد تکان دهند کنند. بودند تا از  جار است اد  

"ند. روزنامه گاردین انگلیس گگارش کرد: بودغرب  به تن داشتند اسید پاشید  

از تارس جاان خاود زناان بیشاتریم  تا  آنهاای  کاه خاود را ماذهح  نما   "

کاه زناان درا ایان مسائله  تیاتقو درهاا وقاط  ابانیدر خ شتریبهای  ا یکالغ س مشاهد اما دانستندم شروع به است اد  از چادر در خیابانها کردند. 

 کرد  اند کمک کرد. انتخار   رااسالم نیووان رانیا

. مهنااز نددر  ال اوتادن است و تقریحا هایچ زماان  بارای واکانش نشاان دادن نداشات  چه ات او شد  بود که زد  رتی   ام   قوق زنان 

"اوخم  گ ت: 

و باا ا  "»

"برادرش صدحت کند. او گ ت: شاهدخت اشرف تماس گروت و از او خواهش کرد تا با 

رف شاااماا شااهدخت  "

اهدخت اشارف پاس ا  برساند. شاد و بهمین خاطر در ایران نحود تا پیام را به شروزیارت مکه و مدینه ب بهتصمیم گروته بود تا تعییالت نوروز خود را 

»"گشت از زیارت به مهناز اوخم  گ ت: از باز

" 
 

*** 

یرسایدم را دویقاا زیار نظار داشاتند. من ار هاگار  70تاا  60باه  69رسات از زماان ا دیپلماتهای اسراویل   وادث ایرانم کشوری که جمعیات یهاودی آن 

ماورد توجاه آناان وارار گروتاه باود. در چناد ساال گذشاته  یهاودیخود  ساس بودند و  وادث ضد  هنیم سلیه براسالم و  یاینسحت به ا  انیهودی

"گگارش کرد:  1357روزنامه اورشلیم پست در وروردین 

یاان هودی یاماداد یسازمان هاااما از اصال ات شا  من عت برد  اندم  بر این ،قید  بودند که جهودها هر چند که مسلمانان "

از  %20  بودناد.  ادود کاردهگار ن ر از آنان بیچار  و تها  دسات توصایف  4000وقیر و که در تهران زندگ  میکردند  هگار جهودی 50نیم  از 

گ  بهتار و خانواد  یهودیان را بارای زناد انیهودیاسکان مجدد  یسازمان هااز طحقه متوسط جامعه بودند.  %30ثروتمند بود  و  دود   جهودان ایران

 خروج از انگوا ترغیب به مهاجرت به اسراوی  میکردند.

 یو شارکا  عیمتددان طحبرخوردار بودند. شا  ایرانیان و جهودان را  با یکدیگر در زمان شا م ایران و اسراوی  بیور معمول از رابیه خوب  

آن   امنظا یهاا یروزیاپ رکاورد وابا  توجاه ماسراوی  انعیاف پذیری اوغیر ،رب  منیقه بودند.  هاییکدیگر م  دید. این دو تنها کشور کیاستراتژ

 1500 کارد.می نیتدسا تااز  تاسایس شاد  را کشور  آن  و اجتما، یو رکورد واب  توجه رشد اوتصاد  ،رب تیپرجمع یکشورها وحال در کشور

ندم به نیروهای امنیت    میدادآموزش نظامل بکار بودند: در ایران مشغو د ر ونیلیم 210ارزش به تجارت دو جانحه  طیتدت شراشهروند اسراویل  

  یاساراو  ملا ی ماایتوساط شارکت هواپ در ه تهآنها شش بار   را  اندازی کرد  بودند. و ساختمان کیاوکترون مکمک کرد  و شرکتهای کشاورزی

گاگارش  اورشلیم پسات ورار میداد. طمینان در اختیار جهودان ایران. روابط دو جانحه ایرانیان نو،  از اندکرد  پرواز م ]ا ل اَل[ بین ایران و اسراوی 

 ""کرد: 

                                                           
او در کاودک  یتایم باود  و  تار باه معنا  ساتار  اسات.اسا پارسا  باساتان اسات. ناام ا سات ر ا تماا ً برگروتاه از کتاار ا سات ر و وهرمان شوش دختر ابیهی م تحعیدی ساکن ما ست ر  69

هامان بن همداتای اجاج  که از وزیر هخامنش  به نامگگیند. خالصه داستان: خشایار شا  استر را به همسری بر م   .م سرپرست او شد  و او را بگر  کرد  استمردخای پسر،مویش

اساتر پادشاا   د.ا بگیررخواهد که جلوی این کار  وو  مردخای از جریان آگا  شد  و از استر م مرساندبتمام آنان را به هالکت  خواهد تااز شا  اجاز  م  دارددل  رب را یهودیانکینه 

هامان بان هماداتای پسگوید که یهودی است وهاماان وصاد ناابودی واوم یهاود را دارد. ساسپس استر در میهمان  دوم به پادشا  م  .کندهامان به دو میهمان  د،وت م  را  به همرا 

 .شودگیرد و به دستور او به دار آویخته م اجاج  مورد خشم پادشا  ورار م 
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. بر خاالف همتاای از رابیه کاری خوب  با شا  و مقامات دووت  برخوردار بود (Uri Lubrani)س یر غیر رسم  اسراوی م یوری ووبران   

یاران باه اساومات ماذهح  رآمریکای  خودم ووبران  در کاخ مورد ا،تماد بود و کارمندان س یر به زبان پارس  سخن م  گ تند و باا تااریخم ورهنا  و 

باه اراذل و  ای امنیتا هانیرو میتسالدنحال کارد  بودناد و از سار،ت  1356خوب  آشنای  داشتند. اسراویل  ها با دوت شروع نا آرام  ها را در بهار 

ه باه یاک خحرنگاار مدرماناطور وابسته نظام  ووبران  به  (Yitzhak Segev)شوکه شد  بودند. روزهای بعد از شورشم سرتیپ ییتگاا س گ و  اوباش

 ""اسراویل  گ ته بود که 

در دوتر س ارت اسراوی  در ایران مدرمانه باا  موساد سیرو (Reuven Mehrav)ووبران  و روو ن م رهاو  اس ند ما م 13ه ته بعد در سه  

د شا  در جگیر  کیش مالوات کردند و پیشنهاد دادند که ایران موس  صدر را در جنور وحنان بعنوان وزناه تعاادو  بار ،لیاه گارو  هاای مخااوف خاو

"یر  کیش را که گند تا جتقویت کند. این دو اسراویل  مشتاق بود

ست بحینند. این دو که تدت تاثیر مدیط اطراف خود ورار نگروته بودندم به این نتیجه رسیدند که شرایط ایران شحیه به شرایط کشور اتیوپ  در "

"ن دو اسراویل  در را  بازگشت به تهران ای م  باشد. )ssieHaile Sela( 70 سالس لهیهاوح  از سقوط 

"ورستاد و او را آگاا  کارد کاه  (Moshe Dayan)وزیر امور خارجهم موشه دایان  ووبران  پیام  بسیار مدرمانه برای "

 میحاشد. "

م   ن اتناگهان ویو در صورتکه  کند اص   نانیداد تا اطم شیرا اوگا رانیا خام ازن ت  دیخر سر وصدا  ببا ابتکار خود س یر اسراوی   

برناماه    اطر شروع بهرد تا کاو همچنین با تجار اسراویل  که در ایران زندگ  میکردند تماس گروت و به آنان توصیه  به خیر نخواهد اوتاد.  یاسراو

 ی کنند.اضیرار  ا تماو یها

 
*** 

د  و شیشاه ا به آتش کشیر. گرو  های تظاهر کنند  بانکها شد دیدوبار  تشد هایدر اواخر ما  مارسم سر،ت نا آرامهمانیور که پیش بین  شد  بود 

کاییاان در سایاری از آمریکاه بجامعه تهران  یسایکل در گذاریبمح به دیتهدها را در تهرانم تحریگم باب  و کاشان شکستند. سوویوان گگارش داد که 

ادان و آبااد  گاگارش و اخاتال ت در شاهرهای آبا مغاز  به آتاش کشاید  34باب   . در جای  دیگر در خیایان شهدایکرد  اند ،حادت میکردندآنجا 

 رارز آن بارای وادر ماشاین  کاه او همدساتان او متاواری شادند:  درگیری مسلدانه ای شد و یک ورد مسلح کشاته شادشدند. پلیس در وگوین وارد 

. گرو  های دش  و مقدار زیادی متون چاپ  ضد رژیم کشف جعل تیمدارا هونارنجکم  2وشن م  31است اد  شد  بود پلیس یک اسلده کمریم 

ساتان باه شاین شاهردار ورداشات. مااداماه  صحح روز بعد ها تا اوای خشونتاوباش به تجار در تهرانم اص هانم یگدم مشهدم وم و کاشان  مله کردند. 

و  زارآ ماورد و شاد لاهاورادی که در شب در خیابانها بودناد  مبه ش کشید  شدم اوراد مسلح در وم به سوی یک کالنتری آتش گشودند و در یگد آت

 ورار گروتند. اذیت 

 یختمان هااسا گریو د هانمایبانک هام سبه  در روز روشن بار نیاوو یبراو  ادامه داشت 1357وروردین  11 آخر ه ته جمعه تا هاخشونت 

مهاجمان ومه به دست شیشه رستوران ساو  کالیه در شمال ایاران  شد. ه مل بندر شا م اراا و چاووس گمیشهر  از جمله تحر 12از  شیدر ب  ،موم

ناازل خصوصا  و و بسایاری از م   به بار نیاوردند. در خمینم شهر توود خمین م مناگل شاهرداراما تل ات مپرداختند نیترساندن مراجعرا شکسته و به 

"ها توسط اوباش به آتش کشید  شدند. در زرند خرابکاران  خودرو

هار ماوج  از تدریکااتم ناا  "

انتظاار آنهاا  دردر  ومه شهر  یکه در مگر،ه ا  صدنه جرم و شتناک یاص هان را برا سیپل گیچ چیاما ه. از گذشته بود دتریشدامیها و خشونتها آر

                                                           
بار اتیاوپ   ساال بود که نگدیاک شصات اوریقا و آخرین شا  اتیوپ  آخرین امپراتور: )Haile Selassie I (انگلیس  به هایله سالس  با نام رسم  تاواری ماکونن وودمیکاو   70

 .خلق تحدی  شد دمکراتیک جمهوری از  کومت کنار روت و سیستم  کومت  اتیوپ  به مارکسیست  کودتای وی توسط یک . کمران  کرد
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م زباانش ویاو شاد  باود و نیخاونساراپا    کاهکارگر خاارج ک. ایرانیان به میهمان نوازی خود در وحال خارجیان اوتخار میکردند. یبودم آماد  نکرد

دسات  از مارساتانیجاان خاود را در ب جرا اتش بخاطر  ورباناین . م پیدا شدتکان دهند  بود شتریب نشمیمهاجم ی از شناسا یریجلوگ یا تما  برا

 .داد

 
*** 

 تااار مراوب بود یشه بسیابت  همشریعتمداری به وم س ر میکرد. ثاوعظم  دو بار در سال و همیشه در نوروز پرویگ ثابت  برای ادای ا ترام به آیت اهلل 

"بصورت وردی ناشناس و در هنگام شب به وم برود تا به ا،تحار آیت اهلل شریعتمداری آسیح  نرسد. او بخاطر میاورد: 

"  
حق رسم سکه طالی  به او هدیه داد و این دو مرد شاروع طثابت  خاطر  دویق  از آخرین مالوات خود با شریعتمداری داشت. شریعتمداری  

نکه پادشاه  ایاران یهراسان از ا منگران بود ی اخیر بسیارها  ناآرام از او به بدث  طو ن  در مورد نا آرامیهای  که کشور را در بر گروته بود کردند.

باود کاه  ""و از سااواا  ""بیش از هر چیگ شاریعتمداری از  به کدامین سو میرود و از ،ملکرد پایین شا  متعجب بود.

و  نتری ا ترام وردمبا چه کس  و چه چیگی روبرو است.  که شا  متوجهکاری برای از بین بردن سرچشمه مشکالت نم  کند. او گ ت بنظر نمیرسد 

"سر اص  میلب روت. او ا،الم کرد: به  ماید مستقرک  م  زندگ رانیدر ا که عهیشمرجو  ترین مدحور

" 
شریعتمداری توضایح داد کاه دساتهای او اوعظم  . او به آیت اهلل شد زد  ورار گروت و شگ ت ،ادیریدرخواست غ این ریتدت تاثبت  ثا 

"بسته است. او پاسخ داد: 

"  
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16 

 

 

 پنج روز اردیحهشت ما 

 

 

 که پیدا کن اکنون نهان از نه ت  به اسکندر نامور شا  گ ت

 چه ران  تو از شا  و دستور کیست چه خواه  و رای سکندر به چیست

 

 

 کنند خارجم  خواهند مرا از صدنه آمریکای  ها 
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  حناسمی  ا و مکان هاهباغ  م ،موم یبه پارا ها   هاخانواد روتن یبرا ت مناسح  به طور سنتروز نوروزم آخرین روز تعییالت نوروزی سیگدهمین 

ی نیاگ باه ساوی ز شهر و تعادادس ری یک روز  به خارج ابه به روز یکشنحه اوتاد  بود و بسیاری از تهرانیان  . امسالم سیگد  به دربود کین کیپ برای

ر ن ر برای پیاک ان د  ها هگاغرر به کرج و یا تپه های ،حاس آباد در شرق و یا به سد وتیان مدل  زیحا و مدحور خانواد  سلینت  روتند. در غرر تهر

"نیک در چمنهای اطراف میدان شهیاد مستقر شد  بودند. کیهان گگارش کرد: 

نگین وارار سایار بارانهاای ورا رسیدن هوای گرم بهاری با ریگش برف در شمال شرو  ایران همرا  بودم گیالن در کنار دریای مازنادران در ز "

"تهران درگیر چند روز وزش باد شدید بود که داشت و 

"            

بودندم مانند هواپیماهاای  کاه بار واراز ورودگاا  مهرآبااد در انتظاار وارود  ایستاد    در صفبرای مالوات با شا خارج  ریمقامات و مشاه 

"بودند. تون  پارسونگ س یر بریتانیا در ایران بخاطر میاورد: 

ورماند  نیروی  شا ومان غرب  و سنگال برای دیدار رسم  به ایران آمد  بودند. آرویس جمهوری  "

. دو اساتقحال کارد اورانیان در ی کاایبرجساته آمر ساتینیرهحاران وم نادگانینما   ازئتایهدریای  هندوستان را به   ور پذیروته بود و شهحانو وار  

م هر دو داوطاوحان ریاست جمهوری آمریکاام (George H. W. Bush)و جورج بوش  (Ronald Reagan) م روناود ریگان سیاستمدار آمریکای

اردشیر زاهدیم س یر ایران در ایا ت متدد  آمریکام سع  ویژ  ای برای ترتیاب دادن . با  برندخود را   خارج استیا،تحار سبه تهران پرواز کرد  تا 

دوست  خوب  داشت. ریگان از او به گرم  بعناوان  (Nancy Reagan)و همسرش نَنس  ریگان  ران  انجام داد  بود. زاهدی با مالوات ریگان با شا

زاهدی که اطمیناان داشات ریگاان شاانس خاوب  بارای برناد  شادن در انتخاباات نام م  برد. مشاورانش  71""از  ی، و اوتخار کی

 یروزیاکاه پ باود دواریاو ام باشد  در صدنه جهان ریگان ارجح کیشر کست جیم  کارتر داردم تمای  داشت که شا ریاست جمهوری آمریکا و ش

"او گ ت:  د.انباز گرد را به مسیر خود رانیو ا کایروابط آمر گانیر

یکا   هواپیماای مصا حه شا  باا ریگاان هماان روزی کاه "

م بار ایاتانیبر ونیسای اگر مداوظاه کاار اپوزرهحار  (Margaret Thatcher)یتانیام مارگارت تاچ ر بر برجسته مداوظه کار اناستمداریسدیگر از 

 72"". شاهدخت اشرف و نخست وزیر آموزگار در مراسم پذیرای  جداگانه ای پاذیرای ایان انجام شد روی باند ورودگا  مهرآباد نشست

"ذار به اص هان و شیراز برد. پاساونگ در خااطرات خاود نوشات: شدند و س یر انگلیس پارسونگ او را برای گشت و گ

جلساه  "

 ن رویس جمهوری آیند  آمریکا به دوتر او راهنمای  شد.یمچه  و یکو  س  آی ا یبا تاچر تاز  تمام شد  بود که جورج بوشم رویس پیشین  شا 

هام  تئاترمشهور بود  ""در خیابان  وه زار که وحال به قواگریم با وجود بازگشت تعدادی از ایرانیان به ت در مرکگ شهر تهرانم 

خاود  باه ساوی تعداد زیادی را و وراوان به چشم میخورد سکس  نشان میدادندو سینماهای  که ویلمهای  ی  که زنان برهنه در آن م  روصیدندبارها

زیحاایش کاه توساط  م درختاان و واوار  هاایودیم  با چمن کاریهااما  سلینت  ای همدل م. در جای  دیگرم کارمندان در خیابان کاخرد  بودجلب ک

                                                           
  شاورینش م  گروته است.در اینجا کابینت آشپگخانه کنایه از کابینه مشاوران است. ا تما  در آن زمان ریگان بسیاری از مشاورتهای خود را آشپگخانه منگوش از م 71

بر روی او گذاشته شد که در طول زمان  مارگارت تاچر رینظ  ب یو سحک رهحر استیستوسط یک روزنامه نگار روس برای  )Iron Lady (نام مستعار بانوی آهنینم به انگلیس    72

 این نام مستعار همه گیر شد.
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شمال تهرانم شمیران و تپه های اطراوش مانناد همیشاه جاذار بودناد.  م در  او  کها شا  ساخته شد  بودم به دنحال مدل  برای صرف نهار بودندضر

"یک مساور در بار  تهران اینچنین گ ته بود: 

(Miami)(Chattanooga)

(Yve St. Laurent)(Charles Jourdan)" بود. ایرانیان  مالیم بهاری وریحند  اما جو

 امالا صدها شهر و شهرستان گگارش شدم با 55زخم  برآورد کردند. خشونت و نا آرام  در  98کشته و  5نوروز را  تعییالت آشور های هگینه

 کشید  شد . شتبه آ تجاری

 
*** 

. واشانگتن پسات دورار دادنا  ررسبشا  را مورد آیند   ران را زیر نظر داشتنداوضاع ایبلند مدت   که بیورناظرانبرای اووین بار از نا آرامیهای دیما م 

 ش درماووق باا رهحاری خاود او 1973در سال است که  رو به رو  اسیو س  اجتما، میاوتصاد یبا مشکالت جدا پهلوی ضمدمد ر"گگارش کرد: 

 یمونه ان نیچن ند راوه دهادنیا معاصر  خیبه ندرتم تار. بودجود آورد  بو برای اوگایش چهار برابر کردن ویمت ن تکشورهای تووید کنند  ن ت  راس

رو ساخت اوتصاادی روبا باا اوضااع شاا  "باشد.به ارمغان آورد  برایشان  ی رامعجگ  اوتصاد چنین که خود بود  نسحت به رهحر لت م نمک نشناس از 

": در اینمورد گ تایران  . یک اوتصاددان   بودانتظارات مردم شیاوگا که همگمان با شد  بود

 تصادشدن سر،ت او کنداما با  "

سات. یاک سا یر ایاوتاه کاهش تومان  50تومان به  70از  آنهانه دستمگد روزادیدند که  متخصص ریکارگران غم یو بخش ساخت و ساز در دشوار

"خارج  که در ایران مستقر بود گ ت: 

" 
ر روز دوشنحه چهاردهم ووردین ما  ا ساس شدم روزی که شا م شهحانو ور  و ورزندان آنان از جگیر  کایش باه آخرین تشنج نا آرامیها د    

ا یار صاندویهای ساینمزروته و بمب سا،ت  را کاه در  دیتخت جمش سینماه سریعا بناشناس  وردی تماس در پاسخ به سیاوسران پلتهران باز گشتند. 

یاق باه اط ااء  ر ون پر از تماشاچ  به سر،ت تخلیه و بماب باه موواو خنثا  شاد. در زرناد آتشنشاانان موواقکار گذاشته شد  بود کشف کردند. سا

"بسیار دیر به سینمای  رسید که پلیس سینمای  شدند که توسط بنگین به آتش کشید  شد  بود. اما در ورامین 

ن تان و سااختمااساتان خوزسا اتوبوس در شاهر شوشاتر ستگا یا کیبگر  در جاد  کرجم  یدیانه تووکارخ کی "

ر ک اوسار پلایس در اثایخانه جوانان در کرمانشا  نیگ به آتش کشید  شد.  .دشویران  کل  به کشید  و آتش به کرمان  رجانیدر س  انسازمان جسم

 نیشاتریا بتا نادمصامم بود  بانقال نیروهایکه  نشان دهند  آن بودو من جر   مواد مدتروهست اد  از اان جار یک نارنجک بینای  خود را از دست داد. 

"ا،الم کرد:  پارس یخحرگگار. دنکن جادیرا ا تل اتهراس و 

باه گ تاه   "

ما   ان  پاول دریاوات. این اوراد کاه بارای ،مایالت خرابکاریشاندمیکرد ،م  دو تا پنج ن ر نیکوچک ب ی کماندو یخرابکاران در وا دهامقاماتم 

" مله میکردند تهران  بودند و به ساختمانها و امکانات رواه  ،موم  در هجامع هیم ،مدتا برگروته از  اشکردند

" 

امیداور بودند که این برخوردها باه  بدین ترتیب نیروهای انقالب  مصمم بودند تا نیروهای امنیت  را به یک سری از برخوردها وادار کنند و 

داد  شاد   منجر شود. آنها همچنین امیدوار بودند که خاونریگی هاا با،اث با  ا،تحاار کاردن آزادیهاای جدیدروز ،گاداری  ه چمر  و میر بیشتر و 

به ادامه دادن بازی به سحک آناان خاودداری کارد. او معتقاد  شا دووت در نگد طحقه متوسط جامعه ایران و متددان شا  در اروپا و آمریکا گردد.  توسط

تاج و تخات او را برد و خواهد  نیبود از ب بدست آورد  رانیا  قوق بشر ریکردن تصو بهتر دررا که او  شروتیپ مگسترد   تیامنسرکور بود که یک 

او انتظاار  ایان مادتکاه در  نداشاتم چارا را دو ساال  کی یبرا  اسیسهای  تیوعاودر  وو هو  یهاآزادمتووف کردن  امکاناو  .خواهد کردوکه دار 
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: روشن کران و مخاو ان میانه رو که شا  به مشارکت آنان در انتخابات نیاز داشتم و ای باز سیاس  را بعناوان دهدود را از دست سالمت  خ داشت

بود کاه  یضروربسیار از طرو  برد. را به ارث به خون  آغشته  تاج و تختنم  توانست یک  یله مدکوم میکردند. او همچنین میدانست که پسرش 

 نیرا ت ام رانیا تیکه امن  خارج یودرت ها به رسمیت شناختن سلینت توسط و از طرف دیگر رندیپذب پهلوی ]وویعهد[ رضا تی،مشرو یانرانیا

بسار،ت رد  دادمیا شیرا اوگا یگیا تمال خونرند نیگ بسیار مهم بود. به این د ی  شا  هر اودام  را که داشت  نقش مهم گیکرد  بودند و در تجارت ن

 میکرد.

که همیشه مالیان را در سیح پایین و بدون ا،تماد به ن س نگا  داشته بودم ا،تقاد داشت که بدون کمک خارجیها آنها وادر به ایجاد  شا  

خنان ساکاه   باه کساان ارتجربه ایران در دوران جن  جهان  دوم و اشغال ایران توسط ارتش انگلیسم شاوروی و آمریکاا شا  نا آرامیها نم  باشند. 

  میواد هاایتاررو یاوگوهاا دنیدیادآوری کرد. شا  این تاریخ تلخ را بخاطر م  آورد و از دوبار   ندکردمیرد  ایپارانو ی بررا به ،نوان شواهدتوطئه 

 رانیاا  ر داخلاو در اماوی همادرد خواهاانیجمهورتعجب میکرد. کارتر او را به یاد کندیم یک دماوکرات ویحارال دیگاری کاه باا  ودرتهای خارج 

ظاار انت و آنهاا در دبودناد کاه ورارداهاای ن تا  آناان باا ایاران در  اال تماام شادن باوباگر    ن ت یبعد از آن شرکت هام  انداخت.  کردمیوت دخا

 ه ساازمانهایو مشاکوا باود کا  م  دید. با تر از هماهم ابه باج خواه دیتهدوان یک ن. شا  این مسئله را بعندبود یبهتر طیشرا وراردادهای جدید با

گارا در   کمتار ملا وسازگارتر  میرژ کو مصمم به ایجاد ی 1352ن ت در سال  متیو شیاوگاامنیت  انگلیس و آمریکا در صدد گروتن انتقام برای 

 ند.هست تهران

خواسات  رانیاا  اتم یازمان انرژسرویس هنگام  که آخرین درخواست رضا ویح  برای دیدار با  شا  بدون جوار ماندم او از کحر ا،تماد  

"ا،تماد گ ت:  تا نظر شا  را در مورد ات اوات اخیر ارزیاب  کند. شا  به

" 

"بسایار متعجاب شاد. او بخااطر میااورد:  صدحت خود با شا  را برای او باازگو کاردویح  هنگام  که ا،تماد 

«

". است ناوتاد   در  الد که چه ات اوبوتعجب م پسر دای  شهحانو ور  "»

«

" 
 نیرا به ،نوان بدتر نداشتن ،ملکردآنها را درا نکرد  است.  بدران  ابعاد واوعدیگر شخصیتها و مقامات برجسته مشکوا بودند که شا   

روایس  1357واروردین ماا   20. در شاب  زم باودم مشااهد  کردناد  اسیبه دست آوردن ابتکار س یبرا ای  رکت جسورانه کهیانتخار در زمان

را  (Claude Taylor)ر کاالوود ت یل اپیشین ساواام سروشکر  سن پاکروانم میگبان میهمان  کوچک  در خانه خود باود. او دیپلماات آمریکاای  

تیلر  ""تیلر توضیح داد که برخالف برخ  از دوستان جوانش  پاکروان به برای صدحت  خصوص  به کناری کشید.

ما  شناساد. او توضایح دادم  ""را مانند  و شا  به خود میمئن است این خحر را به سوویوان منعکس کرد. با ایندال پاکروان گ ت که او

اماا او  " " گیو ن ""شا  

آنچه را که شا  دوست دارد بشنود به او م  گویند. پاکروان گ ت کاه از وواداران است که   گرو  کوچک کیبه مشاور  از  متک و  تنهااز  د  شیب

"کاه ما  توانسات را ب رستد  (David Rockefeller)شخص  مانند دیوید راک   ل ر  ماخ س ید ورستاد  ای واب  اطمینانامیدوار است که ک

" او بود عتیهمانیور که طح شا  "

ان به تیلر خاطر نشان کرد که شا  مصمم به دادن اصال ات اسات و او ایان مسائله را از پاکرو "

صدحت غیر ،ادی پااکروان باا تیلاور با  تردیاد تدات  ""اوای  دهه خورشیدی میدانسته که 

 میکه تصمبود لم ، نیام میدانستکه  بودمسن  درباریان هاینسل نیآخر پاکروان یک  از بود. اسداهلل ،لم دربار سابق ریوز شیمر  پنج روز پ تاثیر
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 بود. خونسردی و دستان استوار او پادشاه  ایران را نجات داد  بود. اما باا درگذشاتصادر کرد   را 1342 خردادوراخواندن ارتش در  کنند  نییتع

 کس  میتوانست مراجعه کند؟ به چه شا  ها  ناآرام شدن از کنترل خارج،لمم با 

 را  دیگاری را انتخاار کارد  و بودم از صدحت با شاا  پرهیاگ میکارد و بجاای آن G-2سپهحد ناصر مقدم که  ا  رویس اطال،ات ارتش  

و از او    گروات  تل نانگران  های خود را با مستقیما شهحانو ور  در میان میگذاشت. او با هوشن  نهاوندیم روایس دوتار ویاژ  شاهحانو وار  تماسا

باود. در  یر مشهور شد درخواست مالوات  خصوص  با شهحانو ور  کرد. در دوران خدمت طو ن  خود در ساواام مقدم به وردی تندرو اما واسد ناپذ

قامات بلناد پایاه وات با ممال وتعییالت نوروز او به خانه پرویگ ثابت  م رویس ودیم  خودم روته تا به او اطالع دهد که د،وت برای روتن به واشنگتن 

اختیاار او  ا آرامیهاا درنارا پذیروته است. مقدم به ثابت  گ ت که شهحانو ور  از او خواسته تا گگارش  در مورد  مشکالت دووت و ،لت  س  آی ا ی

شخص  بتن  ای اینکار وحاسد. مقدم برتدوی  نهاوندی داو برد   موز  رضا ،حاس بگذارد. ثابت  پذیروت تا گگارش را تهیه کندم سپس مقدم آن را به 

 کرد تا توجه جمعیت را بخود جلب نکند.

. این گگارش از دکر میاوعهته شد  است اشرا بدون اینکه اطالع داشته باشد که توسط ثابت  نگ ""گگارش  این نهاوندی 

تدم   وساد را ق نه تنهاساب رینخست وز هویداکه  واش کرد و ام برد  بودن  خصوص شرکتهای تجاریو در دربار در  مسلینت اوراد واسد در خانواد  

 قیاباه طاور دو ن گگراشای .انجام داد  بود یاخاذ یرینص تیمسار ارتشحدو  بود  مقامات دووت ینواسد ب یتجارتشویق معامالت  با،ث کردم بلکهمی

 د ما  پرداخات.  باوهاا شاد اباانیدر خ یهااناآرام شیبا،اث اواگا ی کهصادمشکالت اوت  چگونگرا موشکاو  کرد  و به  تیو رو ان سلینت هبیار

هاونادی بادون نگاگارش توساط  ننهاوندی بعدها مد،  شد که شهحانو ور  از خواناد "»" گگارش

"رد کرد. او گ ت:  ""اطالع او خشمگین شد  بود. شهحانو ور  ت سیر نهاودی از این رخداد را بعنوان 

" 

 
*** 

از چشامان  ورد نیمخااو  مالواات هم برایبه انداز  کاو  م اما کینگدبه تهران   روزانه به انداز  کاو یس رها یاوحرز برا یکو  ها نییپا یدامنه ها   

اطاراف  ود را اغلاب دردانشجویان جوان ستایند  آیت اهلل اوعظم  خمین  کو  نوردی جمعه هاای خا .دور بودند تختیپا از  تیامن یروهایکنجکاو ن

 دهکد  های کوچک و بدث در مورد سیاست و آیند  ایران سپری میکردند.

و  (Scheel)و شهحانو ور  در  ال خوش آمد گوی  به رویس جمهور آومان غرب  شای   شا هنگام  که  در روز جمعه اول اردیحهشت ما  

ز ت  ضاحط شاد  اناوار کاساجمو و کتابهای سیاس  پخش کرد  و به تهمسرش در ورودگا  مهرآباد بودندم چند صد دانشجو در اطراف دهکد  درکه 

ام  ضاد تجهیگات کگ به ژاندارمری که مجهنیروی ها تاز  دور یکدیگر جمو شد  بودند که توسط انتقادات خمین  بر ضد پهلویها گوش م  دادند. آن

یقاه در  اال پارواز در آسامان من (Chinook) نوایش کوپترید  هل همگمان .واولگیر شد  و مجحور به ورار به وسمتهای با ی کو  شدند شورش بود

ویوان باه روتند. س یر سوگکردند مورد ضرر و شتم ورار  مقاومت یریکه در برابر دستگ  کسانند. اطراف ورود آمد یها نیو در زمآمد   نییپا بودند

"واشنگتن گگارش کرد: 

"  
و اجااز    تایامن یروهاایمهاار ن رایا باخاود ر یآنها معتقد بودند که شا  و آموزگار و،د  هاامقامات آمریکای  خشمگین شد  بودند.      

 یگرو  ها توسط بنا به گگارشها  رانیبرجسته ا انمخاو آنها میدانستند که در چند ه ته اخیر منازل چندین تن از  .ندنقض کرد  ا گیصلح آم تظاهرات

د که اینگونه ،ملیات با،ث . سوویوان اینگونه تاکیتکها را مدکوم کرد. او نگران بوندبود مورد  مله ورار گروتهبمب آتشگا با  وشار به دستور ساواا

کنند. سوویوان از طارف وزیار اماور  سرزنش هاسرکوباین  یبرارا  واشنگتنخواهد شد تا رهحران مخاوف رابیه خود را با س ارت آمریکا ویو کرد  و 

اکانش شاا  نساحت باه ناا  مایت شد. نگران  آنها بیشتر معیاوف باه و (Warren Christopher)خارجه آمریکا وَنس و معاونش وار ن کریستوور 

ایجااد  توطئاه کیااز   بخشابعنوان  در ایران مخاوف یگرو  هااشار  بر  که های گگارش آمریکا ازمقامات ارشد دووت آرامیها بود تا خود نا آرامیها. 

ضد و نقی   را  بت  مالواتپرویگ ثا .هراس داشتند داشتمشا    سرنگون رایب انهیم خاورو دست نشاندگانش در  یشورو ریتوسط اتداد جماه شد 
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از طارف وادرتهای خاارج  وارد  رانیادر ا یبرانادازبه یاد م  آورد: آنها در مورد طر  داشت در واشنگتن  س  آی ا یمقامات با  1356در سال که 

» (PLO)"شدند.  ""

ایان مالواات باا  "»

توجیاه اسات اد  از  بارای رادیکال ها و اوراطیاون تهدیداز شا   که پیدا کردندآمریکای  ها یقین  کهبا این نتیجه م رسیدتمام طروین به ارنجش خاطر 

 است اد  میکند.برای سرکور مخاو ان ی امنیت  هانیرو

وارا رساید   شد زماانکن ان  اص نیطماکه   هنگامتواند   م او کردند که  آنها تصور م رایز مدتند و سخت بوآمریکای  ها با شا  روتار  

و   داخلا یشااردر برابار و درا او ر دووات و مقاومات دوامم بلکاه یر کارد ا  ت سا. آنها نه تنها نیت او را اشاتحبرساند انیبه پاها را   ناآرام نیااست 

کلیادیم ایان  ورضایه 4 اسااس اساتوار باود. بار شاا  آیند  برای س  آی ا یسازمان   بررس نیآخرسیاست آمریکا بر پایه  .  دست با  گروتندخارج

وواین ورضایه ایان گاگارش ا .بود ورار داد  واشنگتن ورشیدی بود در اختیار مقاماتخ 60 دهه ورود به آماد  کهرا ایران  از درخشان  سازمان تصویر

شایعات پخش شد  در  .با  بود ""و ا تمال  خوب  برخوردار ""این بود که شا  از 

"تهران در مورد اینکه شا  

در کاه شاا  ا   ا "."دوما امکان  "

 "." اوم بسر میحرد آخرین ساوهای  کومت خود

" تکیه بر بااو همچنان 

نور غرب  جایران در  ""سوم اینکه  "

مین ظار داشات. چهاارنمنیقاه را بیاور دویقا  زیار  یصلح و آرامش بسر م  برد. شا  پیشروتها ردات بود و با تمام  همسایگان خود ثح سنگرآسیا 

 ""ورضیه محن  بر تووید و صادرات ن ت بود که 

"طال،ات آمریکا ا،تراف کرد که هر یک از این چهار ورضیه م  توانست اشتحا  از کار در آید. اسازمان  

 یک هیچ اگرچه

. برناماه یاران وارد کارد  باودابسیاری بر جامعاه  شا  به مدرنیته وشار ""نحودم اما هیچ شک  نحود که  بین  پیش واب  سناریوهااین  از

یان برناماه هاا اادم و تماام  او چنان همحستگ  با یکدیگر داشتند که شکست یک  از این برنامه هام برنامه های دیگر را نیگ تدت تاثیر وارار میاد های

"وابسته به 

 برنامه تووف و ن ت وروش کاهش که نکرد اشار به این مسئله  س  آی ا یاوحته  "

  مایات هایساتون و دورزانا را ایاران اوتصااد هاای پایاه کاه باود ساعودی ،ربساتانو متداد  ایا ت ن ت  کودتای مستقیم نتیجه ی زیربنای  ایرانها

 .کرد ت عیف را دووت ایراناوتصادی 

 
*** 

اردیحهشات ماا  کنساول  16و س ارت آمریکا در ایران به کاخ س ید اطمینان دادند که اوضاع در ایران روبرا  استم در شنحه  س  آی ا یهر چند که 

"کا و خانواد  هایشاان آمری ارتش  د که هگاران پیمانکارانکراز اص هان گگارش  (David McGaffey)ایاوت متدد م دیوید مَک گَ   

گارو   "" در مورد،صحانیت تحدی  شد  است. مک گ    و خشم باروت انحار ورار دارند و خود شهر به "

"آنان   که مراجو های مذهح 

 پار  ،جیب و غریح شایعات با شهر "»

"بود:  شد 
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هر چند که هیچ کدام این شایعات واوعیت نداشتم اما واودین آمریکای  تصامیم باه نگهاداری کودکاان  "

 .ندکرد منیقه ای دیگر به انتقال تقاضای وراردادی کردند و کارکنان ترا را شهر خود در منگل شدندم بع   از آمریکاییان برای اطمینان

ما   اصا هان تارا باه آمریکای  نظام  غیر جامعه برای تشویق هماهن  شد  تالش یک از ن شایعات بخش مک گ   ا،تقاد داشت که ای 

". او گگارش داد: باشد

" 
 

*** 

تهاران  ناادر جناوب  باهبآمیاگ از  موواق اریبسا یدیابازددر اص هان هشادار دادم شاا  از  هانا آرامیشروع در روز شنحه در  او  که مک گ   در مورد 

 تاهویق وارار گروماورد تشابگر  و مشاتاق   تیو توسط جمعیاوته   ور وارس جیدر خل یدر مانور مو از تاسیسات دریای  بازدید کرد بازگشت. ا

 یزاد  هاا بیام نجخحگاانن ژ یاباه و سالینت  درباارو به خصوص   بوددر  ال از بین روتن  حار  کیتهران  نکهیبر ا  را محن او دگا یس ر د نیابود. 

 د.ند کرد نحودنایران خاموش هستند و در تظاهرات شرکت نخواه مردم تیکه اکثرکسان  که وقط نه م  گ تند وادر به درا گگارش اوو  ترسو

رودگاا  مهرآبااد جماو و کاه در امروز شا  بیور غیر معموو  در برابر دوربینهای ویلمحرداری خوددار و بسیار سر ال بود. به گگارشاگران  

" ت که همه چیگ بخوب  پیش ما  رود. او گ ات: گشد  بودند 

او  "

 و  ورهنگا یزش هاادر ار خودبااوریاز  یدیاا ساس جد جادیااو را بخاطر  دیدار کرد  است و ارشدگ ت که با رهحران مدل م از جمله رو انیون 

"تدسین کرد  اندم انیرانیا نیدر ب  مذهح

ن شا  گ تاه شت به نیاوراوح  از بازگ "

"های خود را با جمله ای مثحت خاتمه داد: 

"  

 اون ارت را در بر گروته بود به سر م  برد. درباریان نگران ظرویت انکارم که سراسر کشور   شا  جدا از اضیراب نحود که بار نیآخر یبرا    

یهان یک  از ت  روزنامه کو تصمیم او در کنار گذاشتن هر کس  که اشار  ای به ناخوشایند بودن اوضاع میکرد بودند.   ندیاخحار ناخوشا از شنیدن

" کننادگان اباراز کارد. کیاآشوبگران و تدر نسحت به مقامات  رسم استیخود را در مورد س  نگرانستون تشکیالتم 

«

آش تگ  بسر ما  بردنادم  ی هشدار داد. دانشگا  ها درروز  ،گادار 45دور   نیآخر انیپاسر دبیر در مورد  "

"بانکها مورد  مله ورار م  گروتندم مغاز  وروشگا  ها شکسته م  شدند و  امالا خصوص  و دووت  نابود میشدند. 

ای حاات نقیاه نظرهابعناوان اث "

 گاریرشد دا رانیاز مد  کیو  با چاوو مورد  مله ورار داد  دانشگا  تهران را اتیدانشکد  ادبدانشجویان رویس  خودم در طول چند روز آیند معکوس 

د ضارر و دیگر را ماور  م به یک سینما و یک بانک  مله برد  و یک دانشجوی  دو ماشین را به آتش کشیددانشگا  مل انیدانشجوند؛ کرد دیدرا ته

 شتم ورار دادند؛ دانشجویان دانشگا  کرمان با پلیس دیگری شدند؛ و دوتر مرکگی دانشگا  پهلوی توسط بمب ویران شد.

شا  که کامال به خود میمئن بودم سوویوان که وانو شد  باود کاه شاا  بار صاندو   کومات خاود مدکام  ت ادهام با بیوص  ،ج نیدر ا 

 ،جیح به طرز  دیشانشسته است و کنسووگری آمریکا چند صد کیلومتر به سمت جنور ]اص هان[ پیش بین  میکرد که آشوب  شهری در را  استم 

 رانیاا . این تور برای وانو کردن آنان باود کاهبه تهران پرواز کردند ت رید  روز  9برای یک تور  ی کایآمر  ستیتور یاپراتورها 120که  بودهمگمان 

در شارکت باین اومللا  های ات  ""اردیحهشات ماا  باا  17در شب یکشنحه آمریکای  ها  در دنیا م  باشد.مهم   ستیمقصد تور کی
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(Hyatt)  .آماد  خوشامد گوی  میهمان بود  و امیدوار بودناد مازندراندر تهرانم مشهد و  ی های ت ر ج نس اهت  ه رانیمدمورد استقحال ورار گروتند 

 ات اوات چند روز بعد نشان داد که همینیور هم بود! برای میهمانان تحدی  به س ری وراموش نشدن  شود. س ر این که

 
*** 

نادگان بیارون یاک مساجد اردیحهشت ما  در تحریگ هنگام  که پلیس باا تظاهرکن 18 اووین شلیک گلووه در آخرین دور از نا آرامیها در روز دوشنحه

ن . روز بعاد وام واورا  من جر شدمانند آتش شان دور  چه  روز  ،گاداری انیچرخه تظاهرات پااز آنجا ن ر کشته شدند.  2درگیر شدم شلیک شد و 

توبوساها شوبگران به اآشته و در ایستگا  ویار مرکگی به رهگذران  مله کردند. ه آتش کشید  و از سد پلیس گذسیصد خودرو را ب،گاداران  و کرد

میاادین  واصال   یابانهاااوبااش در خیرد  و بعد بانکهام مغاز  هام هتلها و کارخانجات را به آتش کشایدند. در اواساط روز بو سرنشیانان آن  مله 

از  ساران پلایس چناد تانند. در میان هارج و مارج اوآتش شد برای خاموش کردن تشنشانانو آ خدمه اورژانسروت و آمد مانو از  ایجاد کرد  وموانو 

یک ن ار  ویک ن ر کشته  شروع به تیراندازی کرد کهبه طرف آنان ند. آشوبگران در خانه ای مخ   شد  و پلیس آشوبگران را در کوچه ها تعقیب کرد

امان دلا  من ار بادنحال  و آن دو را مورد هدف ورار داد  اند یعتمداریشر  اهلل ،ظم تیآزخم  شدند. اوسران پلیس خیل  دیر متوجه شدند که خانه 

وش  میلق وارو روات ه شهر در خامبعنوان پناهگا  بود  اند. آشوبها  ت  بعد از اینکه مقامات برق شهر را ویو کردند ادامه پیدا کرد.  ت  بعد از اینک

"برای 

"        
از جملاه مشاهدم کاشاانم اهاوازم شایرازم کرماانم شاهر ایاران  19در صحح روز چهارشنحه بیستم اردیحهشت ما  تظااهرات و آشاور در  

بانهاای رکننادگان خیادسات باه تظااهرات زدناد[ و سار،ت آن ]تظاهاز هگار ن ر در کرمان  شیب  تیجمعهرات ]همدانم یگد ووگوین رخ داد. بُعد تظا

 نینشاریوق یدلاه هاامکاه  مآنهاا یویسنار نیبدتراصل  شهر را بسر،ت در اختیار گروتند[م کاخ  را شگ ت زد  و نیروهای امنیت  را مر،ور کرد. 

منتشار  و مقتدراناه  ،ماوم یا هینایب. اینحار ثابت  شا  و آموزگار را متقا،د کرد تا بود تیشدن به واوع  یتحد آنها من جر شودم در  ال یپا ریتهران ز

  به یکا  اد میداد تا شا  را طرا   کرد  بود که پیشنها تماو  طر دهند. در چند ه ته گذشته ثابت   اخیاری را دی،واوب شد یانشورشو به  دنکن

چرخاه نناد و کاز ریشاه بار  را  ساتیترور یشحکه هاوته و اجاز  دهد تا نیروهای امنیت  هسته های انقالب  را متالش  کنندم از پایگا  های دریای  ر

اشات. دد  باود وجاود تا زمان  که ا ساسات مذهح  و سیاس  پاایین نیاما ""یها را بشکنند. امکان تووف مووت آزادیها و ناآرام

د کاه یش بینا  میکارگام  دوبار  به جریان م  اوتاد که آرامش به خیابانها باز میگشت و خیر شاورش دور میشاد. ثاابت  پاروند اصال ات وقط هن

"او گ ت:  در اختیار داشت. دخواست بازداشت کن  را که م  و آدرس کسان  وح  اسامسرکور تقریحا بدون خونریگی خواهد بودم او از 

یک واجعاه  به طرف را ایران یخواهانه شا زادثابت  از طرف مقامات  که  ا  به این نتیجه رسید  بودند که سیاست های آ "

 ار گروت.مورد  مایت ور سوق میدهد

 "" ت: که گر  خود را در اختیار نخست وزیر آموزگار ورار داد. او به آموزگار طثابت   

 ""آموزگار پرسید:  

"ثابت  پاسخ داد:  

" 

 "آموزگار محهوت شد:  

  خواهناد تایامن اودامات سخت ترد سپس نخست وزیر و رویس امنیت مل  در بار  آنکه سوویوان و کاخ س ید چه ،کس اوعمل  در مور 

خیار  رد دووات یبقاا. کردند. ثابت  به آموزگار گ ت که به سوویوان اهمیت  ندهد و کاری را انجام دهد که برای ملت ایران درست است بدثداد 

"ناد: و ان انتقاد میکرددستگیری مخا ازاز بین روته بود. او خشمگین بود که همتاهای آمریکای  او  پیشها مدت ها  ی کایآمربه  اوا،تماد بود. 

" 
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ب رستد. او درخواست کارد:  دایدربار هو ریوز راینظر ب دیتجدبرای خود را درخواست  آموزگار طر  ثابت  را رد کرد که با،ث شد ثابت  

"" 

 ""هویدا پرسید:  

 :تعداد شام  نیاسته تقسیم شد  بودند به هویدا نشان داد. د 5ن ری را که به  1500ثابت  ویست  

 ن ر 300رو انیون طرودار خمین :  

 ن ر 60تا  50آزادیحخش:  نه تجحهه مل م  

 ن ر 400طلحه های وم:  

 ن ر 600وداویانم مجاهدین:  

 ن ر 60تا  50روشن کرانم نویسندگان:  

  را ا  ار کرد و به اوگ ت که ا،لید رت از تیمسار ارتشحد نصایری خواساته اسات تاا اواخر روز او ثابتهویدا ویست را نگد شا  برد.  

 در اختیار او بگذارد. ""صحح روز بعد  گگارش  برای توجیه چنین اودام شدیدی مانند 

 
*** 

 

ردم کات خاود را وغاو م جلساادسات خاود او را گرواتامور را باه م شهحانو ور  دادندمیخود را مورد بدث ورار  یها نهیکه مشاوران شا  گگ  در  او

شااورانشم و م از همسار نور شهر تهران برود. بایشخودروی خود را ا  ار کرد  و به رانند  خود دستور داد تا مستقیما به مدله های وقیر نشین ج

ه ها بودناد و بایرگیرداسان از ان جار خشونت و   درا میکرد. ایرانیان ترسید م سردرگم و هربدران مل کیدر طول را  نی رکت نمادیک ودرت او 

 که دربار از اهمیت و اظیراری بودن موویعت آگا  است. ثابت کندنان آدنحال نشانه ای م  گشتند تا به 

 مبه تن و موهایش را در پشات سار جماو کارد  وتنهاا هماراهش وزیار آماوزش و پارورش مناوچهر گنجا  باود ساد  یکت و شلواراو که  

"ی امنیتا  کاوچک  ورنیاد را ترا کرد  و پای پیاد  و باا ی خووخودر

 اریاتانهاا را در اخخیابم شهحانو ور  در روزی کاه طرواداران خمینا  بود شجا،انه،م   کینمادین کار  نیا "

 رداو را تاا جااز  داد اباه او پسر کوچک را گروت و  کیاو دست  مقیو کیدر   روته بود تا مشکالت مردم مدل  را بشنود. نیژ خمدخود داشتند به 

د د چاه کاار  شاو. آنها با هم در مورد زندگ م مشکالت مدرسه و آرزوی پسر بچاه در اینکاه ووتا  باگر  شاد دوسات دارکند راهنمای مدله خود 

" صدحت کردند. او گ ت:

واتم دیگاری در دو مانند هر کس "

 ردو نیآخار ینداالباا ا رواو خواهاد شاد.در طاول زماان  باه خاودخود  مدرنیتهمشکالت مرتحط با  دی ترینشا  و شهحانو ور  ورض کرد  بودند که ج

اش باه شاعحه ه پایان رسیدم اوبا  شهحانو ور  بتور بازرسروز سه شنحهم درست زمان  که ظهر  از اواخر بعد. ستیآنها ن بانشان داد که زمان  هایناآرام

 . دنآتش کشیدبه را اشرف  دختشاه  بگر  وابسته به ادار  خدمات رواهچاپ  میحو،ات  کو ی بانک صادرات در شمیران  مله کرد 

 
*** 
 

اردیحشهت ما  میاوعه کرد. مانند همیشه مدتاطم او این پیشنهاد را به دوی  غیار ضاروری باودن و مملاو از  21شا  طر  ثابت  را در صحح پنجشنحه 

  مردم به او پاسخ باا شاکوهبنادر جنوب  کشور او را متقا،د کرد  بود که در مسیر درست  ودم بر میدارد. رد کرد. س ر ه ته پیش او به بودن ریسک 

درگیار باود ایان باود کاه مشااوران او و . مشاکل  کاه او باا آن باودگسساتن  روابا یرم غم وّاباا یکادیگر داشاتند   که آنانشترکم وندیپم ند  بودداد

به مردم بودند و به سادگ  از آشوبگران  که بمب های ان جااری پرتاار میکردناد ما   ا،تماد به ن سیت  واود  امیشانش در دووت و در نیروهای امن
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باود کاه  بیمنااا اماا ترسیدند. همگمانم هر چند که او نگران جحهه مل  و نه ت آزادی که تعداد طروداران آنان به چند هگار ن ر هام نمیرساید نحاودم

 د.بکشها  ابانیها ن ر را به خ ونیلیو م بحار آوردمساجد را امکان تدریک که  گویدکاری انجام ندهد و یا چیگی ن
      

د کاه رسیت به  دی م زمان  که بود که مشکالستینصدید   نهیگگ و ،کس اوعم  نشان ندادن  ان عالاووین باری که شا  به این نتیجه رسید که 

 ون مساجدی کاه دردر بیار متوجه شد که شاورش در جناور تهارانم انجام دهد کاریه ود که چوکر آن بکه او در  گام هن   تدر  ال ان جار بود. 

اشاک آور ازهاای گاز و  . پلیس ضد شورش شلیک های هشدار دهند  به سمت آسمان انجام دادناداست آغاز شد  نگدیک  بازار و کاخ گلستان بود

"ش کرد: وس آنجلس تایمگ گگاراست اد  کردند.  تیمت رق کردن جمع یبرا

رکتهای رساتادندم و شامدارس آمریکای  و انگلیس  شااگردان خاود را باه خاناه هایشاان و "

 وارار د و هاتغییار د خاود را هاای باود کاه برناماهنگاران شاد    کااو شا  باه اناداز ند. ا،الم کردخود  کارکنانبرای  س ر  یها تیمددودآمریکای  

رسام  اراواه  . دویا زدانادا و س رهای برنامه ریگی شد  خود به کشورهای مجارستان و بلغارستان به تعویق دنروز وغو ک هیبق یبرامالواتهای خود را 

یان نتیجاه ا  اا  شاا  باه م گگارش ثابت  را تدویا  وزیار درباار هویادا داد.شد  سرما خوردگ  مگمن بود. هنگام  که او از دوتر کار خود بیرون آمد

خمل  به چکش  م دواریاو ام آن یدم به جابو مخاوف دیسرکور شد کی د یا ااما او هنوز هم بجمع  باید انجام شود.  های یریگرسید  بود که دست

 :دا اضاوه کرر ریز یشد  بودندم ،المت ها ی شناسا یریدستگ یکه برا  پنج گروه  در کنار اسام .بودآهنین   مشت یبه جا

 رو انیون طروداران خمین : + 

 -: جحهه مل م نه ت آزادی 

 -طلحه های وم:  

 -وداویانم مجاهدین:  

 -روشن کرانم نویسندگان:  

مید شد: ند. ثابت  نا اکیک دیکتاتور ،م   است. پدر ملت نم  توانست مانند رد کرد را  "" طر هویدا به ثابت  اطالع داد که شا  

"" 

 ""او به نصیری گ ت:  

 ""نصیری به او اصمینان داد:  

اوضااع واروکش کاه  ووتا زمان تا  ندیخر یبرا ی یا کاریگیهر چم بودواوقت آمیگ و سازش گرانه مت آمیگم ماوسمنیاوران وای ه ال و  

خریب تمنیت  تسخیر و اکه چند روز پیش منگوش توسط نیروهای  یعتمداریشراوظم  اهلل  تیبه شدت مشتاق بود که با آ شا  مورد توجه بود. میکرد

 عهد  داشت به وم ورستادکه مدیریت اوتصادی او را برا بهحهاویان او معاون وزارت دربار جع ر  اردیحهشت ما  22شب جمعه  .کند دوجوی شد  بود 

م  نیاا ا  خاود داشات. اساالهدایت اسالم  نیا را در این س ر باه هماربهحهاویان داشته باشد. کشور  مرجو نیا مدحور ترب مالوات  مخ یانهشحانه  تا

بت  کار را ت  نحود. ثا شناخت اسالم  نیابود. را پنهان کرد  او مشکوا   اصول اخالواو   مذهح با ی که ا،تحار مجلس بودسابق  یاز ا، ا  کی

"توضیح داد: 

سا   اسوس ساازمانجم  نیا اسال "

در را  م[]اطال،ات مهخود ر ،م مهیبهمیشه  و  نگا  داشتهظ ود مخود را  ایطشر شهیاو مراوب بود که همنیگ بود. مانند دیگر مقامات ایران   آی ا ی

  قوو  ا،تحار داشت. چک  نیآخر تا دریاوتوقط برای او  یاشدم ووادارداشته بآماد   حشیدر ج خرار شدن اوضاعصورت 

  وارض ما یعتمداریکاه شاا  و شار  ماذاکراتاز داد کاه  ما   ناانیاو اطم  اسیو مشاوران س وانیسوو ریس به در وم  م  نیااسال  ور  

مواواق باود کاه   نایخم ریااو باا اظهاارات اخیاا رساید کاه آاسالم  نیا از شاریعتمداری پ مدر هنگام بدث د.نشبا میلو استمدرمانه  اریکردند بس

شریعتمداری گ ت که مواوق نیست. او به بازدیدکنندگان  ""

را در اختیار آنان   چهار رهحر مذهح  اسامو  ""خود گ ت که او از دووت م  خواهد تا از 
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. او اضاوه کرد که شاهدخت اشرف باید کمتر در دید ،موم باشد. ایان مرجاو گ ات کاه میداناد کاه دنخواست از بازداشت آزاد شو  که م گذاشت

اگار او  ""

"کاه  کارد یدواریام اظهار بلند یبا صدا   نیاسپس اسالم د.رکمیمردم صادر  او برای از تی ما در یا هیانیب مدید را م  شا  تی سن ن

"      

*** 

در مورد    وت کردمالوا  خصوص جلسه ایدر رد  با ی شا    تیامن یروسام در آخر یک ه ته پرآشورم 1357  اردیحهشت ما 23در یکشنحه 

  رامناآ هب پارچهکی یکردیروداشتند. سلینت   سرنگون در  که مخاو ان سع حودن  در  ال  اضر شکدووت بدث کردند.  یرو شیپ یچاوش ها

و  وسطم کارگرانطحقه مت انیشا  ماز  تیم  داو   مابدالتا . بود یضروررای بقای  کومت بودم ب  مدت مداصر  طو ن کی هیشحکه  ها

   بودند. بود و آنها در تظاهرات شرکت نکرد باو  ماند ت اثحبا کشاورزان 

 تار رانهیسختگ  با روش دیآنها باارتشحد نصیری به دیگران گ ت که دستگیری چند صد تن مخاوف و آشوبگر را   ل  مووت  خواهد بود:  

"بود به پیش روند. روایس سااواا مشخص شد    تبثا گیکه توسط پرو

و دادن ا،تدالم گ تگاو  وردوست دیدگا  تیمسار ارتشحداما  "

"امتیازات را میر  کرد. 

"وردوست گ ت:  "

  واناان معتقاد ماذهحجمخاو ت کرد. بسیاری از این سربازان خط مقدم  در  نظام یروهاینورار دادن او به شدت در برابر 

"بودند که 

"    

داشات. اوتادار  هیتک خود مقامات ارشددر که به شدت بر و دت   کومت  بود یبرا  نگراننشانه دو مقام ارشد ساواا  نیب اختالف نظر 

 هادایت باه هابعاد دیدگا  خشن او را رد و از اودامات سازش طلحانه وردوست  مایت کردند ت عیف شد. وردوساتهنگام  که همکارانش نصیری 

 شاا  طارف از او کاه یکردندم تصور زیرا کردندممی دنحال را او نظرهای داد. دیگران تغییر را نتیجه دربار در او ا،تراف کرد که نقش خاص اسالم نیا

"میگ ت. اما آیا واوعا همینیور بود؟ پرویگ ثابت  گ ت:  سخن

باود. او  واباط آناان شاد رر روتاار در شهحانو وار  نیاگ متوجاه تغییا

ز طریاق یاک ام وردوسات باا شاا  بیور شخصا  به جای تدوی  دادن گگارشهای ه تگ  خود ""گ ت: 

اوتااد   ت ااقا نهااآ باین چیاگی چه که دانست نم  کس هیچ چه بودم تماس  اص  میکرد. اگر اطال،ات   ساس پروند  های  اوی که دست  کیف

 کاه شاد خوشادال خحار یانا از ا تما  است را نکرد. شا  نگدیکترین ورد به پادشا  هنوز او که سع  در تغییر تصور دیگران هرگگ وردوستاما  استم

ی  کاه در تقااطو اانتخار کردند. نیروهای ارتش از وم بیارون کشاید  شاد و تانکها شدید سرکور به جای ا،تدال و گو و گ ت وی امنیت  رهحران

 خیابانها در جنور شهر تهران مستقر شد  بودند به پادگانها بازگرداند  شدند. 

. میلیونهاا ایرانا  داد انجاام مشاکالت ماورد در را خاود ،ماوم  سخنران  اووین در  او  که روسای امنیت  او در  ال بدث بودندم شا  

واانون  را مدکاوم  نما مشغول شدند. آنها انتظار داشتند که شا  ب  کاخ جهان از تلویگیون  زند  تلویگیونهای خود را روشن کرد  و به تماشای پخش

آنهاا وارار  سیاس  در اختیار ابتکار آوردن دوبار  دست به و واضد  برای اصال ات مش  خط و آورد  در اجرا به را جدیدی امنیت  اودامات کرد م

کشور بود. بجاای بعهاد  گاروتن  روی پیش های چاوش انکار  اوت دوا، م نامیمئن به خود و در در  پادشاه بودند آن شاهد آنها که آنچه اما .دهد

". او گ ت: داد هشدار کشور اتداد کردن نابود توطئه در بار  آش تگیهام شا  مسئوویت

 داشات اصرار و کرد  تمسخر را مل  جحهه میانه رو ها در مشکالتم او و چپ در گیر کردن جای به "

"که شا   ا،الم کرد مخاوف یک "" نخواهد کردم مددود را دادن آزادیها که
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" 
اردیحهشات ماا  باه آن منیقاه  24تهاران شاد  باودم روز یکشانحه  جناور خاود باه وحلا  روی شهحانو ور  که تدت تاثیر سر زدن و پیااد  

 یاک در او جاآن . ازشد جمعیت واوو دوستانه مورد تشویق که روت سوپرمارکت یک به همسرشم او برای ،موم  ذر  مایتج به بازگشت. مصمم

سار دادناد. زناان او را  ""و وریاد  کرد  ا اطه را خودروی او مردم از ن ر صدها که شهر روت جنوب  های  ومه بدون نشان به بوس مین 

ز اد که یاک بخاش رد مشکالت خود با او صدحت کردند. هوشن  نهاوندی که شاهد این صدنه بودم مشاهد  کرد که هر چندر آغوش گروته و در مو

"طحقه متوسط جامعه 

"   
 

*** 

کاو تحریاگ مایکا  م ترین بودندم کنسووگری امریکاا در مجارستان از بازدیدی رسم   ال اردیحهشت ما  هنگام  که شا  و شهحانو ور  در 30در شنحه 

(Micheal Metrinko) اسقف ا،ظم هنگام صرف شام مترینکو به نگران .بود متدد  ایا ت ا،ظم اسقف میهمان سا،ته چهار شام در یک مراسم  

 گوش ورا داد.  "" مورد در (Diyair Panossian)نُسیان پَدیای ر 

 ""از  سخن نیست اما دویقا ""به مترینکو گ ت که دیگر سخن از  ا،ظماسقف  

ر ایران نها به گوشه و کناتآمریکام نه  کلیسای رهحران سایر با مشورت برای پنسیان گ ت که از زمان شروع شورشها در تحریگ در اس ند ما م او است.

"س ر کرد م بلکه به سوریه و وحنان نیگ روته است. او گ ت: 

 باه ا،ظام قفاسا "

 هاگار ه اتگلاه  دنماناد  خاارج کار بااو  او بارای کاه ای گگیناه تنهاا مذهح  خونریگی و ترس وت  ،ام اسالم  از که گ ت خود آمریکای  همانیم

" .ودش جکه بخواهد از ایران خاراست او گ ت که از  ا  آماد  به کمک به هر کس   امن است. مکان  به ایران از آمریکای  خود

" 
 

*** 

 یاک مسائله داین زوج بایا طحق رسوم شا  و شهحانو ور  ه ته اول خرداد را در مشهدم پایتخت استان خراسان سپری میکردند. وح  از پرواز به مشهدم

واوادین  سااوه از 12 ساررا انجام میدادند. در سال گذشته وویعهد ،لیرضا در کالس پرواز با یک مرب  شرکت کرد  بود.  ا  ایان پ مهم خانوادگ 

 م  کاهیارار خاود را هنگاااظ توانسات ما  سخت  به شهحانو ور خود خواهش کرد  بود تا به او اجاز  دهند که برای اووین بار به تنهای  پرواز کند. 

 ز انادا باه هواپیماا ناوا رودپرواز کرد مخ   کناد. هنگاام وا پهلوی خانواد  آمدند و کوچکترین شاهگاد  گرد هم مهرآباد ورودگا  در پهلوی خانواد 

ا بادون م کارد  و هواپیمامرب  او هشداری رادیوی  برای او ورستاد و شاهگاد  ،لیرضا اشاتحا  خاود را تارمی "!من خدای": و او گ ت پایین آمد کم 

ر سار بایخاتن آر سارد اوتخاار ر هیچ مشکل  ورود آمد. طحق رسم آر سرد بر سر خلحان بعد از اووین پرواز ان رادی خود ریخته میشاد. شاهحانو وار 

 برادرشم سر بر آر سرد با را ضار وویعهد و به پرواز درآورد  بود بر ،هد  داشت را F-5 هواپیمای شکاری  بار اووین هنگام  که او برای همسرش را

  او پرداخت. تشویقبه 

 بهاار را و زمساتان او آن دوی  را در مشهد پیادا کارد کاهاگر شا  بدنحال دویل  بود که نشان دهد او هنوز از  مایت مردم برخوردار بودم  

در  را کاه ن ار هاگاران پشت سر گذاشته بود. زوج سلینت  از خیابانهای شلوغ مرکگ شهر سوار بر ماشین  بدون سقف گذشتند و تدساین آمیگ صلح

کشاش و  از ای اوعااد  واوق یاادآور صادنهم کردناد. ایان  میگ تنادم دریاوات "درود بر شاا "کنار خیانها ایستاد  و به طرف آنها گ  پرتار کرد  و 

و . این شهر دژ خمین  نحود بود اواد  آن بسیار دور و بدبین با  تهران شهر وکری روشن کران هیاهوی از . مشهدبود ها استان در شا  شخص  جذابیت

م  مایت به شا  خود بسیار مصمم هستند. مانند شریعتمداری در نهادهای رو ان  این شهر بنظر میرسید پس از ماهها اخحار نامسا،د در ورستادن پیا
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تغییر اوراطا  را بگیرناد. در  ارم مقادس اماام ومم رو انیون میانه رو در مشهد از خمین  هراس داشته و از شا  و ارتش انتظار داشتند تا جلوی یک 

"او گ ت: . کرد دتأیی دوبار  ایمان مداوو و  ام  مذهب شیعه بعنوان خود از وظی ه رضا او

 شود. شنید  یک نحوت پیامحری بعنوان انستتو م  وقط که داد هشداری او سپس "

      

 

 "" جاوان ایرانیاان از بسایاری کاه کرد اشار  پاسخگوی شا  بود بعنوان نمایند  ،لما که ارشدی رو ان 

 تشاکی  یاک ایبار خمینا  باه درخواسات ظریاف و خردمنداناه  ورار میگیرندم پاساخ ""هستند و به سادگ  تدت تاثیر 

"او از رسانه ها و مدارس خواست تا  .اسالم   کومت

" 
ورار گرواتم شاا  پیاام و توسط جمعیت مورد تشویق  انجام داد شهر مرکگ به جوش خود راهپیمای  چندروز بعد در  او  که شهحانو ور   

در  یات کاارگرانخود کارگران کارخانجات که معیشات خاود را مادیون او بودناد باازگو کارد. او خیاار باه جمع  امیان خود را برای ووادارترین

 در خارجیها خاوتد به ایران ناسیونال گ ت تا چه  د ایران در چند دهه گذشته پیشروت کرد  است و به موضوع خود خودرو یدک  ویعات مجمو،ه

 اشاار  کارد. 1320 سال در بریتانیا و روس اشغال و تهاجم و انگلیس و روسیه بین 1286 سال در کشور تقسیم به و بازگشت ایران داخل  امور

"او به کارگران خاطر نشان کرد: 

"دشاامنان او ماا  خواسااتند  "

  روبرو شد. او ،لیرغم مشابه او در دانشگا  وردوس  نیگ با استقحال  مایت کردند. سلینت از و کرد  تشویق را او کارگران "

تان از  بیسات   اور زا باود کارد  ساع  کاه ورمانادار باه سا،ته سه رویداد این شا  بعد از امنیت  به میان صدها دانشگاه  روت. تعداد کم  گارد

 "": گ ت تمسخرآمیگ وحخندی با و جلوگیری کندم روت چپگرا اداناست

 یاک خحرنگاار کاه زماان  اماا .بازگشات ش باودنیااز مورد بسیار بیشتری که ن س به ا،تماد با خراسان استان از خود بازرس  تور از شا  

ا سااس او "" پرسید او از روزنامه

"ظاهرا شا  اووین بار بود که م  شنید طحقه متوسط ایران در  ال ورار از ایران هستند. او ساوال و خااطر نشاان کارد:  .آزردگ  کرد

 متوساط جاایگگین یاک وجود ایران نحود. ،دم متوسط طحقه و شت درا به وادر او  ال این با "

  کارد ا،االم وادرت بدسات گاروتن بارای را خاود که شایو  مذهح  متعصحان راسان ازم  راند. ه گرای  اوراط سوی به را جوانان شا م  کومت برای

بااز خواهاد شاد و  آناان پای زیر در زمین اینکه از اینکه تماس خود را با مردم از دست داد  است و ترس یا و بیمار است شا  یا از اینکه بودندم نگران

 Colin)است. یک تهران  طحقاه متوساط باه کااوین اسامیت  گیر کرد  جحهه اوراط  دو ینب که کرد م  ا ساس متوسط طحقه آنان را خواهد بلعیدم

Smith)  نگ آبگ رو ر از روزنامه بریت(Britain’s Observer) :گ ت "

در گگارشا  کاه او در اوایا   "

"صادر کردم اسمیت مشاهد  کرد که  1357خرداد ما  

" 
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تن  تر میشود. پروند  های بیشتری از جواناان  کاه ساوار بار  رد که طنار بر دور گردنشایران ا ساس میک سکو ر شهری متوسط طحقه 

ز اتوساط باه خاارج م طحقاه پارواز موتور سیکلت بر صورت دختران و زنان  که وحاسهای غرب  بر تن داشتند اسید پاشید  بودند گگارش شاد. سار،ت

"واشنگتن پست هشدار داد: "یاوت.  اوگایش رسانه ها در شا  نامیلور ،ملکرد از پس کشور

"یک  از شهروندان نا امید تهران  گ ت:  "

  کومت حاتث برای "" و "به " مشک  که کرد نخست وزیر آموزگار ت مین "

"از نیویورا تایمگ گاگارش کارد:  (Nicholas Gage)یج وجود ندارد. نیکالس گ 

" 
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 ورود به طووان

 

 
 

 در دستان من است. . ودرتمرا سرنگون کند نم  تواندهیچکس 

 وح  از اینکه من ایران را ترا کنم دیگر شا  نخواهد بود.
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بدون هایچ رویادادی  1342ساوگرد ویام خمین  در خرداد  15بجگ یک ا،تصار که مغاز  های جنور شهر تهران تعصی  شدندم  در کمال ناباوری

را ری شد. شا  پیشنهاد ثابت  را برای اودامات سخت تر رد کرد  بودم با ایندال  ت  دستگیری مددود چند صد تن از مخاو اان ماذهح  خیابانهاا سپ

"که  ناظر گگارش کرد کآرام کرد  بود. ی

دووت موواق  "

"عاداد بسایاری از تهرانا  هاا تبه ت عیف شایعات و اراجی   شد که در سیح شهر پخاش شاد  بودناد و 

" 

از بین روته استم شا  زمان را از دست نداد  و ودم بعدی دادن آزادیهاا را برداشات. در ساه  ""امیدوار به اینکه چرخه  

رد: کاتن پسات گاگارش و  کارد. واشانگان در پاکستان معریرخرداد ما  او تیمسار ارتشحد نصیری را از مقام ریاست ساواا خلو و س یر ا 16شنحه 

"

رتاش اویس اطال،ات مقدمم ر روز بعد دربار شاهنشاه  ا،الم کرد که سپهحد ناصر "

 نی ساباه   گذشاته و در ماا   کارد نظام یدادگا  ها در  رنظامیغ نیمظنون یاصال  دادگا  ها سع  درمقدم را به ریاست ساواا برگگید  است. 

 اور داشاتم ه ای مقدم  ویقدو د سوگند یمراسم ادا   بود. شا  درو  کومت اراوه داد هاسیح دادگاه نیدر با تر یوساد ادار   ازگگارش ینهاوند

برای ثحت  یا تلویگیون  هیچ خحرنگار روزنامه و ""اما اظهارات خود را کوتا  ،نوان کرد: 

 این ودظه جلسه   ور نداشت.

. بر روی چمنهای کوتا  شاد  و ا،الم کندمهم خود را از آنجا شا  به جلوی کاخ نیاوران که خحرنگارن منتظر او بودند روت تا دومین خحر  

او  کاه سار بودناد. در یم وکالم کارخانه داران و رهحران ا گار منتظامد   روشن کران هوشن  نهاوند یا، ازیر درختان چنار صدها ن ر از جمله 

نهاا همارا  آهاد کاه او باا یخواست باه آزادیخواهاان نشاان دمورد اهمیت ورار نداد  بود.  ا  او م  راوان بدون ،م گذشت شا  این گرو  را بعنوان 

ود چهار  واوعا  خا وخود برداشت  صورتبود که شا  نقار اوتدارگرای  را که هیچگا  با آن ا ساس را ت  نمیکرد از  ودظهدویقا در همین  است.

ارگران ا،ماال کا یبرارا شتراا ارا رهام دهقانان را آزادم سود م پادشا  که زنان ساواا یبا بازسازرا بعنوان وردی مترو  و وعال اجتما،  نشان داد. 

ایه سارکور ای نصیریم او س. او متعقد بود که با تعویض مقدم بجکه خودش باشد شدآزاد  تیر نهاد مل  کرد  بود را جنگلها و مراتو و آر را  هاو 

بساتانم روز یا  شاد  در تام تجارت از سر گروته و مادارس تعیبانهای آرامخود در مشهدم با خیا ساواا را از بین برد  است. نیرو گروته از پیروزی

ش باشاد دری بارای ملاتپگرم تابستان  نیاوران مانند شرو،  تاز  ا ساس میشد. بار سنگین  از روی دوشش برداشته شد  بودم  ا  م  توانست آن 

": و باه او گ ات ی تلویگیون ورار بگیرندم شا  رو باه نهاونادی کاردکه همیشه آرزوی آن را داشت. درست وح  از اینکه در روبروی دوربینها

"  

 ""نهاوندی پاسخ داد:  

"و بیور خجاوت زد  ای گ ت: جمو روته و شا  دوبار  وحخندی زد آنها به مرکگ  

  تشویق و تمجید جمو را  پذیرا شد. و "

 ""جمو که به . او با یادآوری کرد ران نهاوندی اول سخن 

"رام  به شا  یادآوری کرد که او در بار  نگران  جامعه در مورد وساد سخن گ ت و به آ سخنان خود را شروع کرد.

رد کاه  اگر ساپس او اشاار  کا  "

 یو ساس میشود. مان با ا گار سیاس  ارستاخیگ در هدف خود در نگدیک تر کردن تاج و تخت به مردم شکست خورد  و بیش از همیشه نیاز گ ت

موجاود  م باا مشاکالت تایا مکنناد   نیاینقیه ،یف تع نیم ما را در ارا تجدید ا،تماد خود به پادشا  بایدملت اینکه بر  دیاظهارات خود را با تأک

 داد. انیپا مباشند آماد  ند یآ یو براکرد  مقابله 

یهاا آزاددادن داشات باا  دیاز آنچه که او ام را خود قیدو حیو توضا ""شا  گ ت که  

"داشت اراوه داد. او به جمو  اضر گ ات: ن  نگران   ات اق اوتاد ابانیتظاهرات خ ازاو چرا که و  بدست خواهد آمد
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تارین  ی و صاروه جاو نیکارآمد تر در  صنعت یو طر  ها  اصال  یمه هابرنا تا داشت و مصمم یک دهه پیش ایران نیاز به رهحری مرکگی "

او ا،تماد داشات  م زمان آن رسید  تا ودرت را به مردم باز گردانیم.شد  است  یمر له اصال ات تکمکه اووین اکنون نوع ممکن خود انجام شوند. 

"که انقالر س ید 

شاا  انتقااد کارد کاه در  "

 ری به جمو در مورد تااریخ معاصار ایاران خااطر نشاانبا یادآوبار دیگر او  شد  است تا به اصال ات. ""توجه بیشتری به   اضر جمو

ا تارام    واانون اساسا یهاا ونیکه به کنوانسا  خود از اودامات تیاو با متعهد شدن به  ماتا چد ایران در ساوهای گذشته پیشروت کرد  است.  کرد

 پایان داد. نند سخنان خود راکاصمینان  اص   و وو  مقننه هیم وو  و اوراویهاج ی د و از جدانگذار

امیر طاهری خحرنگار کیهاان در ایان روزناماه نوشات:  د.داانجام  خارق اوعاد  ایبا مهارت  او که بودواب  توجه  یدستاورد سخنران  شا  

"

کشوری نحود    بود که ایراناما نتیجه ارزیاب  دویق شا در نظر گروته نشد  بود ""آزادیها هیچگا  بعنوان  "

ر مقاداری ات باید انتظاااجتما،و   کنترل سخنران ا را ت کردنب. دیدگا  شا  این بود که شدمیکه پانگد  سال پیش بود و نظام سیاس  باید اصال  

"طاهری نوشت: نا آرام  را داشت. 

" به صاورت تاین مشکالاز   بخش "

"و ت ها اما اغلب مخاد را نشان دادند که توسط رسانه های خحری بین اوملل  تدت پوشش گسترد  ای ورار گروتند. خو "

 نیاااز   بخشا ودناد.غلحاه بار آنهاا ب یکشور و را  ها یها  در  ال بدث در مورد کاست  رانیا ونهایلیم "

ان کاه تدات یگون ملا  ایار.  ا  رسانه ها  ق چاپ مقاوه های منتقدانه از سیستم را داشاتند.  تا  رادیاو و تلاوت اق اوتادا یگخاتسروند در  گر ر

 یت نیگ طحیعا تنش با رو ان ""نظارت دووت بود 

"بود. 

" 
کاارگران و  تیا ما م   را بساوی خاود کشااندطحقاه متوساط ناراضاباود تاا  دواریاشاا  ام رانمیاا ند یآ یخود برابا ،لن  کردن آرزوی  

 شروتیپ بهایاو که شورش ها  دگا ید .دبخش نانیاطم یهاآزاده دادن در متعهد بودن خود بخود   و به متددان خارج  دیبخش میتدک را کشاورزان

کااه در دانشااگا   مشااناسرانیا (George Lenczowski)  جااورج ونگووسااک ژ یاابااه و م برجسااته خااارج انیمدققااان و دانشااگاه یبودنااد از سااو

 موسساه هاوور  تاهیکم سیروا  بعناوان ونگووساک 1357در اردیحهشات ماا   .وارار گروات تیا ما ماورد مدکار  ما تادریس  برکلا-ایا ونیکاو

(Hoover)به تهران س ر کرد و به مخاطحان ایران  خود اطمینان داد که نا آرامیهای اخیر در واوو ثابت م  کنناد کاه سیاساتهای شاا    انهیخاورم در

ت که در اتداد جماهیر شاوروی چناین بود و به همین خاطر اس ""  اختالوات نیچندرست ،م  م  کنند. 

"او نگران بازگشت مجدد اسالم در سرتاسار منیقاه و  ژ یبه وجریانات  دید  نمیشد. 

و ناه  شاتریب یهایآزاد میهاناآرام برای پادزهر نیشد که بهتر قیتشوبیشتر بر ا،تقاد خود  گرانیو د ونگووسک شا  به ویف  "
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 اا  چناین اوارادی غریاگ  او گروات و  م  بودند ورار 73یویآ  یو مدارا یکه دارا دانشگاهیان \وارغ اوتدصیالن  ریتدت تأث شهیاو هم. کمتر بود

برهنه در  ال روتن به داخا   او سپرم و شمشیر که با بر زمین گذاشتن نشد  است متوجهشا   که رسید م  نظر به د.بودنکرد   دییتا ریمس ادامه هبرا 

 طووان بود.

 
*** 

ار داد و در آن هشاد  رستادوزیر امور خارجه موشه دایان و م یوری ووبرتن م گگارش  برایی م س یر اسراوشا  خرداد ما  16شش روز بعد از سخنران  

"که سلسله پهلوی مدکوم به نابودی است. 

": دار دادشاهاو  "

 ایها رمایه گاذاریس گگارش من   ووبران  با،ث شد تا دووت اسراوی  به دنحال واردات ن ت از کشور دیگری بی تد و کم کم "

 .ویو کندخود را از  وز  نظام  و تجاری ایران 
 

*** 

ماور بارای وزارت ا تابساتان  طاو ن  باه مکگیاکم او گگارشا  بلناد باا  تعییالتسوویوان دیدی بر خالف ووبران  داشت. در شب ،گیمت او برای 

میشاد.  دیاد  هاایناآرام انیاپابیرون نیامد  اساتم اماا  ""شا  از که هر چند  دادخارجه آمریکا نوشت و در آن به همکاران  خود اطمینان 

اساته و ک هاتنشارو از  مراجاو میاناه رگاو دییت اهلل اوعظما  شاریعتمداری آاودامات سخت تر امنیت  و سع  شا  در پیدا کردن زمینه ای مشترا با 

 آورد  بود.را به همرا   مثحت  جینتا

 ستمپ  هیجان زد  بودند تاا گ تگوهاای خصوصا  خاود را باا شاریعتمداری شاروع کنناد.ا اوم ومحراکیس و سوویوان و مشاوران سیاس   

د. نصار ا رو اانیون دارو م  دانست که او رابیه خاوب  با بازی م  کردتنیس  شهحانو ور م  مشاور امور ورهنگم سوویوان سه شنحه ها با  سین نصر

"بخاطر م  آورد که سوویوان 

  با نهخونساردا مریکاآ ریس  پیشنهاداتنصر نسحت به  "

کاه  ماههکاه  رانیا  اداخا  اصال ونیسایتنها رهحار اپوزو  نه ت آزادی ایراناسالم   گر انم رهحر مهدی بازرگبا  با مالوات. سوویوان ت اوت بود

نایان به بازرگان معروا  خرداد ما م جان استمپ  در خانه یک  از آش 4در م خوش شانس تر بود. بود وجاا،تماد مر مورد و  نیکرد گوش خم  تصور م

از  و  هاای مخااوف قوق بشر  دووت کارتر با یکدیگر صدحت کردند. بازرگاان ا،تاراف کارد کاه گار در بار  آزادیهای شا  و سیاست دو م و آنشد

ن و کناار ایساتاد گرو  های مخااوف را مداک بگنناد. آنهاا از ازسوء است اد  کرد  تا مرزهای سانسور و تدم  دووت  ""است یس

هاای  ر پاس ناا آراما کاه دباود  و نه ،واما  ماذهح رار داشت که این ساواا صند. بازرگان امن ع  بودن ،وام  ساواا پرویگ ثابت  تشویق شد  بود

  کشور ورار داشت.

هر دو طرف از نتیجه این مالوات خشنود بودند. استمپ  به س ارت روت تا به همکاران خود اطالع دهد که بازرگان وردی بود که آنها م   

"یگ گ ت که او توانستند با او همکاری کنند. بازرگان ن

بازرگان زمان کم  در اختیار داشتند و در  ال محاارز   پس از بدثم همکار بازرگان مدمد توکل  به استمپ  گ ت که میانه رو های  مانند "

م بودند. او توضایح داد کاه شاش ماا  پایشم مجاهادین و ،قید  در برخورد رو در رو با  کومت داشتندبا جوانان کله سخت و طروداران خمین  که 

                                                           
م rnellCoم Columbiaم Brown آمریکاا از جملاه  برجساته شامال شارو اوجکاووتحاال کاه شاام  هشات   یاو ی بارایدیاعنوان نام جدب 1930در دهه  "یآو  یو"اصیال   73

Dartmouth مHarvard مPenn مPrinceton and Yale کاه از  اوارادی  و اندصاارطلح ی رواه ا تیمووق م لیتدص دور ا بمترادف است  یویآ  یبود متوود شد. امروز  و

  این دانشگاها وارغ اوتدصی  شد  اند. 
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از دست داد  بودند. هنگام  که استمپ  از او پرسید کاه او چگوناه میداناد کاه ایان  رانیدر ا گیمساومت آم راتییتغوداویان تقریحا امید خود را برای 

"این گرو  های تروریست  در رابیه است؟م توکل  سع  در دادن پاسخ های محهم کرد و  مسئله واوعیت دارد و آیا بازرگان با

توکل  به استمپ  اطمیناان  "»

 ""غرر بود و داد که جنحش اسالم  بر ضد شا  اساسا طرودار 

سیوووان برای شروع تعییالت تابستان  خود به واشنگتن پرواز کرد و به همکاران خود گ ت که نگران نحاشند:  لقاه ناا آرامیهاا شکساته  

"گ ت:  هدر وزارت امور خارج رانیمسئول بخش ا (Henry Precht)شد  و شا  ادار  کارها را بخوب  در دست دارد. او به هنری پر چت 

 ""پرچت گ ت:  "

ز واشانگتن که تااز  ا س ارت تحلیغات  أتیه معاون (Charlie Naas) چارو  نَسس ارت در دست کارهای روزانه  وانمیساو اریدر غ

روز شدن اوضااع بعهاد     را برای بهاسیارشد س ریاست جلسه ای با شرکت مدیران نَس تاز  در پست خود ورار گروته بود که  .ورار گروتآمد  بود 

"ا  سیاست آزادیهای کام  ش این مسئله اشار  کرد که   جورج ومحراکیس بهاسیارشد س کارشناسگروت. 

پ گرایان چمیانه روهام  او به همه یادآوری کرد که "

س آزادی انتقاام ا ساا نشاجویان بادون تارس ازدوبار َ شروع باه وعاویات کارد  بودناد و دا جحهه مل  و نه ت ]اسالم [ آزادی و مل  گرایان  مانند

یابانهاای مریکاای  در خآمیکردند تا تظاهرات انجام دهند. ارتشیان بلند پایه و مقامات دووت  از ب  ت اوت  شا  گیج شاد  بودناد و ا ساساات ضاد 

یکاای  در هاا هاگار آمر   اور د  باود. ""بدان معن  بود که بیور پیش ورض   تهران در  ال اوگایش بود.  مایت آمریکا از شا

"ایران نیگ با،ث ایجاد مشکالت بودم چرا که 

" 

ه بو  ""کنسول اص هان دیوید گ   به گرو  گ ت ارتحاطات مدل  او ا،تقاد داشتند که 

"و انیون داد  است. ایجاد آرام  اجتما،  امتیازات بیش از  دی به ر همین خاطر برای

 نیهما "

"که نیگ  صدق میکرد  ی هوا یرویمساوه در مورد اوسران جوان در ن

ران جاوان ودد کاه طروادامک گ   مشاهد  کرد که رو انیون ارشداص هان نگرانیهای خود را داشتند. آنها نگاران با "

 .بودند ناتوان او جذبه دنیبه چاوش کشآنها به طرف اوراط  گرای  های خمین  میروند و آنها در 

 وان  پار جناب ی را از زندگ  در تحریگ به تصویر کشید. او به  اضرین در جلسه گ ت که شاهری کاه زماگگیان مایک مترینکو صدنه غم

"جوش بودم  ا  در چن  اوراطیون مذهح  ورار داشت. او گ ت: 

 

" 
: دناد. او گ اتبو همکار مترینکوم توماس داوووین  اضاوه کرد که اولیتهای مذهح  در  اوت و شت و به دنحال راه  برای تارا کشاور

"" 

" که در صورت  که بارای شاا  ات ااو  بی تاد اضران در جلسه تواوق کردند 

" 

 ""نس از مترینکو پرسید: 

 ""او با اطمینان پاسخ داد: 

 ""نس خند  ای کرد و گ ت: 
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 ""مترینکو گ ت: 
 

*** 

 64شان  باا سار،ت  درجاه باود و طوواان 51در خوزستان درجاه گرماا  به سراغ ایران آمد. 1357ما   اووین گرمای تابستان در سومین ه ته خرداد

 م شااخه لویگیاونناتن توانه را از بین بارد. ساه آدنا در نوردید و مدصو ت زرا،  و هکشاورزی ر هایکیلومتر در سا،ت صدها کیلومتر مربو زمین

"درختان و تابلوی مغاز  ها از جا کند  شدند. در آغاجاری درختان از ریشه کند  شد  و 

"

" 
و    باودبارد    جناوب  را در تااریک  میلاق واروو ساام شاهرهای بنادری سا،ت در روز طول ما  کشاید 8ویع  برق که گاه  اووات  

ی ایاران در  اوات سادهابود کاه  آر این اطمینان را به ساکنین داد  پر از میلیونها ن ر را در گرما به  ال خود رها کرد  بود. در اوای  سال کاناهای

"نیازی به انداز  گیری سیح آر در تابستان خوب  بسر م  بردند. 

"وزیر برق تق  توکل  مراوب بود که وول ویو نشدن برق را ندهد. او اشار  کرد:  "

و  یریشاگیباه پ یازیان  تد و گرکخواهد دو برابر  مناسح زمان  برای وص  گرما درخود را  تیظرو برق شحکه اما او همگمان توضیح داد که "

"ناور جآر در  ایساتگا  هاای پمپااژ اما چهار ما  بعادم دارد.ی وجود ناتداد شورو هیو اتداد هیترککشورهای همسایه برق از  دیخر

وارد ماو  باا گرماا مارتحط هاایمرگبیمارساتانهای آباادان  "

 قاهریاای  در منیی  که کودکان  را که غذای واسد خورد  بودند را  نیگ شام  میشاد گاگارش کردناد. تماام  سا رهای دغذا تیمسموم ی ازمتعدد

 متووف شدم هگاران ن ر روزانه به ورودگا  و ترمیناوهای اتوبوس هجوم برد  تا راه  برای ورار از شهر بیابند.

 بارای د ر میلیاردها بود و داد  اختصاص ایران و ش  و نا آرام هوای و آر و زمین مهار کردن رایب را خود  کومت از مهم  بخش شا  

در  بارق شاحکه وپاشا ور اماا گذاری کرد  بود. سرمایه از آنها   اظت و سازی جنگ  پروازانه بلند های طر  و ی آرها کانال و مخازن مسد ساخت

ن نیاگ شارایط داد.  تا  وسامتهای شاماو  ایارا وارار دیاد معرض در را س ید انقالر و سریو کشور کردن صنعت  های مددودیت1357خرداد ما  

ی  را خت تارین شارای  در همان ما  از مازندران بازدید کردم توسط مقامات مدل  میلو شد که ساخشکساو  را تجربه کرد. هنگام  که شهحانو ور

ناوع  ماین واجعاه ازاست. در ساو  که بنظر میرسید هایچ چیاگ درسات از آر در نما  آیادم دو ""که آنها با آن مواجه هستند 

   کناد. پساتی جنوب  آماادای آوریقاهزمان مل  به ایران هشدار داد که خود را برای هجوم ملخ ن را تهدید کرد. ساارای واجعه های کتابهای آسمان 

 جناور اطق  اصالخیگمنا در و ا،اگام منیقاه به  پاش وا د سم هگار دو و هواپیما وروند 40 مگردید ا داث جنوب  سا لهای امتداد در نظارت های

 شاورش زماان ان دردر ایار ملاخ تهااجم آخرین تصادفم  سب بر .شد ملخ ایجاد تشخیص مراکگ مگند و پنحه میو م زمینهای نگدیک  در ایران غرب 

 بود! داد  رخ 1342 خمین  در اوعظم  اهلل آیت   رت

 گمر  ادار  بودجه گذشتهم سال طول در خاطر صروه جوی  های اوتصادی در زمان رکود هداد. ب انجام ،مد  دیگر نیگ اشتحا  سه  کومت 

و  امرزهاا و تساریو در رسااندن کا ها در تنگناا کااهش بارای .بودناد شاد  بازنشساته دیگار هشتصاد ن ار و اخاراج کارمناد صد ته  تهمیاو کاهش

"های گمر  تغییر کرد  و  مدصو ت به بازارهای داخل م پروتک 

این ،مال بدین معنا بود که رانندگان تریل  و کامیونهاا ما   "

 شاکاف تا به انحارهای تهاران برساند. ایانتوانستند بارهای خود را در یک  از شهرهای اروپای  بار زنند و از مرزهای ایران بدون هیچ بازرس  گذشته 

شاد کاه در  تحادی  سیا  بازار واچاق شحکه و ولسیین بخش آزادی سازمان وسیله ای برای سوء است اد  به مرزی ایران منیتا در ویرانگر و خیرناا

"کشور بودند.  داخ  در من جر  مواد و کردن اسلده  ال انحار
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" 
 پارواز مهدف ورار داد  بود را ها بار ماویات این که دیگر  سیاست ه بودمگذاشت ب    اظ را مرزهای ایران دووت م سیاست یک  اویکه در 

 طحیعا  شاهروندی  اق یاک ،ناوان باه تقریحاا ماویاات کاه ،ادم پرداخات کشاوری در .اموال خود به خارج از کشور را تسریو کرد انتقالایرانیان و 

 ماوارد در مدادودیت گایا ج واوانین آن بادترم روبرو شادند. از پرداخت ماویات وگایش میگانا خحر با در خرداد ما  ثروتمند ایرانیان شدم م  مدسور

اواراد  .شادند وتاه ما بکاار گر ماویاات  انکاال  باردار ""بارای  دید  مأموران  ویژ  و آموزش و نمیشد ا،مال دیگر ماویات  ورار

حاق طمعکاوس داد.  تیجاهن نیاگ مسااوران خروج ماویات شدند. اصال  به خارج از کشور یهای خوداموال و دارا شروع به انتقالثروتمند و تجار سریعا 

گرانتارین  اا  رانم . ماویاات خروجا  جدیاد ایاشادد ر ما   300 بودم ماویات خروج  آن د ر 30که هگینه آن  آبادن تا دب  س ر ووانین جدیدم 

 کاه باود کسان  به اداشپ و مسیر کوتا  مساوران مجازات آنم من ع  اثر اما کندم تقویت را تدوو خگانه تا داشت در نظرخروج  در کشورهای دنیام 

"توضیح داد: نویس  یک س رنامه م بود.کردند م  سپری را بیشترین زمان را در خارج و  داد انجام را پرواز دورترین

ان طحقه متوسط و ثروتمند رانییاین شیو  ماویات خروج م ا "

نقالبیون مذهح  باود کاه ااین امر به ن و  در خارج از کشور بجای وقط ما  مرداد که معمول بود کرد.خود  1357را ترغیب به گذراندن ک  تابستان 

 کسب ودرت خود انتخار کردند. آن ما  را برای

 مقدمم ناصر سپهحد بهحهاویان و مدمد خودم ماو  مشاور جمله از واسیهم چندین میشد. شا  امنیت  نیروهای حا  شام سومین مداسحه اشت 

م بودناد نپیوساته خمینا  به هک دیگر ،لمای میانه رو و شریعتمداری م ظبا آیت اهلل اوع اوتالو  تا کند تالش تا ورستاد وم به رویس جدید ساواام را

ع گ تگوهاا را برای شرو انیون که از شنیدن خحر ،الوه مقدم به نظرات آنان به خود غرّ  شد  بودندم یک سری پیش ورضهای سخت رو  بوجود آورند.

درخواسات  نیمادود باود. ،نوان کردند. اووین درخواست آنان آزادی صدها تن از وعا ن مذهح  که در نا آرامیهای اردیحهشت ما  دستگیر شد  بودن

 . ساومنادتصامیم ما  گروت و نه دووت که باید برای ثحت نام زیارت مکه در ،ربستان سعودی و نجاف در ،اراقبودند مسئله بود که آنها اصرار بر این 

 قامااتچهاارم درخواسات مداکماه م در روزناماه هاای معاروف کشاور جلاوگیری میکارد. ""دووت م  بایست از چاپ  اینکه

"پنجمم دووت باید  .بودند بود بشر  قوق نقض به که متهم ساواا

تم  خاود را ان زباوه های و با خر  آنان مخاوف وراردادی بودند که اتریش طحق آ ""ششمم دووت باید به  "

 در صدراهای ایران چال میکرد.

تصمیم سپهحد مقدم در وحول تقاضای آنان و تایید آزادی اوراطیون مذهح  از زندانم اواراد هام رتحاه و ردیاف خاود را باه  اوات شاوا وا  

با دادن امتیازات زایید  اوکار شییان  جاسوس داشت. مقدم به آنان که با تصمیم او مخاو ت میکردند توضیح داد که نقشه تیمیو کردن رو انیون 

تغییار  از ثاابت  پرویگ ظن از آن  مایت کرد  بودند. سوء نیگ هویدا و تیمسار ارتشحد  سین وردوست دربار حه هدایت اسالم نیا بود  که وزیردو جان

از او آمریکاا  اطال،اات  مقامات با رسم  جلسات از سری یک واشنگتن برای به پرواز از وح دو ما  و نیم وح م مقدم  .برانگیخته شد مقدم روتار ودن

ها توضیح داد  شود. ثاابت  باه خااطر میااورد:  ناآرام  به د ی  اصل  مربوط تهیه کند که در آن جگویات ور  وشهحان یگراش  را براگخواسته بود تا 

او را  طارف خاود جاذر کارد  و رامقادم   سا  آی ا ی،واما  ثابت  معتقد باود کاه  ""

در اوای  تیر ما  ثاابت  و مقادم  .گروت خواهد پاداش خوب  کندم مذاکر  رژیم مخاو ان با و باز دارد را امنیت  نیروهای او ند که اگربودمتقا،د کرد  

. مقادم ا،تاراض در مراسم ،روس  دوست مشترک  شرکت کردند. ثابت  مقدم را به چاوش کشید تا تصمیم خود را برای آزادی زندانیان توجیه کناد

»"ثابت  گ ت:  ""کرد: 

آنم در ساال  از پایش ماورد دو درشکاف در ساواا نیروهای امنیت  را در زماان   سااس ت اعیف کارد.  "
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 تیمساار ساپهحد مانناد ودرتمنادی هاای شخصایت مداخلاه باه و شت شا  از خونریگی و غریگ  طحیع  او در ممانعت از درگیری 1342و  1332

انجامید  بود. پانگد  سال بعدم زاهدیم ،لم و تیمسار ارتشحد خاتم م ورماند  ودرتمند نیروی هاوای م از دنیاا روتاه  لم، نخست وزیر ووت و زاهدی

 میکردند. تقویت شود م  مذهح  و سیاس  زدای  تنش با،ث بیشتر امتیازات که را او شخص  ا،تقاد مشاوران  ا اطه شد  بود که بابودند و شا  

 (Sofia) صاوویا ملکاه و(Juan Carlos)  کارووس خوان اسپانیام پادشا  رسم  دیدار خرداد ما  و 29 تا را خاو انم تا شد مووق ثابت  

 کلیادی هاای تقااطو در ومتباا با سربازان وم میشد که شام  ارتش دارد. نمایش ودرت نیروهای نگه دور ها خیابان گذشت از بدون درگیری بهکه 

 ا،الم تش تایید کرد  بودآوردن ار خیابان به رایب را رژیم تصمیم کام  طور به که ت بخوب  جوار داد. شریعتمداریاین نمایش ودر .بودند ایستاد 

باان  تظااهرات خیا او شخصاا ""کرد: 

دم زنجاان و گم اهاوازم یاگمددود کرد تا از تشدید نا آرامیها جلاوگیری کناد. باا اینداال تظااهرات در اصا هانم تحریارا ممنوع و ا،الم ا،تصابات را 

ن  کوکتی  ک دوتر نگهحاخرمشهر گگارش شد. در مشهدم خرابکاران به دانشگا  وردوس   مله برد  و ژنراتور دانشگا  را به آتش کشید  و به طرف ی

 ویاتتق بارای دیادج  اثر آن یک نگهحان سوخت و همکار او شدیدا زخم  شد. ماموران خمین  مصمم به ایجاد شهیدان موووتف پرتار کردند که در

ه نقااط دیگار سارایت و در خیابان شا  رضا آ تش از زیر زمین سینما کساری ساریعا باخرداد ما   29خود بودند. در تهران در  کاهش به رو تظاهرات

ه سینما بسایار ساریو ندم اما تخلیشاق دود جان باختنبان بهار ارسال کرد. دو تن از اورادی که در سینما بودند در اثر استستون  از دود را بر وراز خیا

 انجام شد و با،ث شد که تل ات بیشتری نداشته باد.

 بودنادم کارد  اجتناار ح ماذه کننادگان تظااهر باا مرگحاار هاای درگیاری از امنیتا  نیروهاای اینکه دووت  از شا  و مقامات  الم این با 

م کارد کاه نگتن پست ا،االو مقابله نتیجه داد  بود. واش یکحار دیگر بنظر میرسید که ،گم شا  برای جلوگیری از خونریگی .خیاوشان را ت شد  بود

"بود که باز بدین معناا باود کاه  ""معنای  به تل ات از ممانعت

 چند روز بعد اوراد خمین  که در بازداشت بسر م  بردند آزاد شدند. "

از خاود باروز میاداد. اماا مشااوران زیارا او مشاکوا  در مالواتهای خود با وزرا و درباریانرا شا م مرموزتر از همیشهم اطال،ات کم   

د کامحیگ آتابایم رانم دوست خوتاثیر گذاشته است. در اوای  تیر ما  سپهحد خلحان امیر  سین ربیع م ورماند  نیروی هوای  ایبودند که وشارها بر او 

 نگند ج برای شا  که  س ارش به اشار  با ، و دربارم را در کلوپ شاهنشاه  که این دو اغلب با یکدیگر تنیس بازی میکردند مالوات کرد. ربیع 

" :گ ت داد  بود آمریکا جدید جت های

"  

"آتابای به او اطمینان خاطر داد:  

" 

 "" 

 ""ربیع  گ ت:  

 
*** 

ا مجلاه حه ای طاو ن  بادریای خگر جای  که شا  وصد داشت باو  ماند  تابستان خود را بسر باردم او مصاا جوار گیمت به نوشهر در ،درست وح  از 

 کنتارلردن با نیاز ب یاو برا میکه تصم ساختو روشن اانجام داد.  (U.S. News & World Report)آمریکای  اخحار آمریکا و گگارش جهان   

عله ور شمیها دوبار  آرا در اختیار ندارد. او گ ت که اگر نااصال ات بجگ تسریو  یا نهیگگ هیچ او ا ساس کرد که  استم اما شد هایموجب ناآرام

"شوندم او سع  خواهد کرد تا نظم و وانون را بدون است اد  از خشونت   ظ کند. او گ ت: 

 " 
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دهههه ار  نههه ر ال  فسههه   ا   ههه   خههه ا را پههه  بهههشها  پههه    هههن  فصههه  ک رهههه     نیآخههه   حفههه  شهههنو      . ایهههن رسههه      نیهههپههه    بهههشا  ت 

"هرها پههه   ه  ههه  ه هههه ار  . اه پههه  بههه ا  ی فصههه شههه هه    اخصصههه   ااا   فهههشاهی  پههه  شههه هب ر اا   فسههه   ا  

"په      شهنو "

دههه دهههه   ن انزار ا   ههشه ههه " . شههنو    بههش ره   هههه  اایههش  شههب    سههص  ه رهبههشه شهه    فههش ا  اش شهه  شان ه ت 

" . تگهش  شه   ج    یآذرب   ن  ا    ه دنرست ا سط    ه د ت    شی ش ا سط 

" 

 
*** 

م کساتان تدویا  بگیاردایاران در پا ریبعناوان سا را خاود  دیاپسات جد روت تاامی اسالم آباد باید بهتیر ما م روزی که تیمسار نصیری  12دوشنحه   

رای بایا  وحناان  را پا کرد. در طول جشان نصایری خلیا  اوخلبر  خدا اوظ جشن کیان به اوتخار او در مد  اوامت خود در تهرانم پاکست ۀرستادو

 طارف از هیاهد کیا و دراماناهم یاک پیاام وبیروت به تهاران آماد   ازصدحت  خصوص  به کناری کشید. او به اوخلی  گ ت که ماموری از ساواا 

 اصادر ر  م درخواست موسادموس  صدر آگا  بوامام به  ر ود ایران منصور ریس از ن رت کامال . این مامور که بود آورد  انایرشا   برای صدر  موس

" ات: گنامه در اختیاار نصایری و ثاابت  نیاگ وارار گروات. ثاابت   تمدتویا .مقدم وحول کرد  بودنامه به شخص مستقیم  تدوی  یبرا

" 
. در وحناان باه خیار انداختاه باوددر را در جناور صا   موسا کاه پادشااه وحنان در سومین سال جن  داخل  و شتناا خود بسر م  بارد 

  هاای شایعه نشاین تن از اهاو  دهکد 250.000 مهجوم ارتش اسراوی  به وحنان برای ریشه کن کردن پایگا  های ولسیینیان 1357وروردین ما  

ا باا ر  پگشاک گاتیاتجه وحااس و می ماواد غاذاو نا یه کرد. شا  اودام اسراوی  را مدکوم کارد  اوتصاد   وروپاشرا مجحور به ترا خانه های خود و 

 روابط دوستانه به ارمغان یجادای برا   مجددصدر ورصت  موس برای و منیقه شد یانعیش شیستا به منیقه ورستاد که با،ث 130-  س یماهایهواپ

"ا،الم کرد:  (Christian Science Monitor) توریمان نسیسا نیستیکرروزنامه  آورد.

ناه ناان هادو  دو گادخاوت شاا  در جناور وح "

 د یاآماوزش درانا  ای مخاو اان بیتعق بهکه تدت پوشش  بود شام  ماموران ساواا نیگ میشداو ورستاد   ی کهصلدحانان سازمان مل  متددداشت: 

را   یبارا  تاابپر یوبعناوان ساکنحش خمین  از وحنان جتوسط سازمان آزادیحخش ولسیین م  پرداختند.  ا   کومت ایران کامال آگا  شد  بود که 

"واضاح نشاان داد کاه او بیاور اوادام شاا  د. شااست اد  ما   رانیشورش در داخ  ا یانداز

" 
 او رامقاومات موس  صدر از طرف جنحش انقالب  ایران و طروداران ولسیین  و ویحیای  آنان نیگ بشدت تدت وشار بود که م  خواساتند  

  از آنهاا از وحا .هندد  ورار نیخم در پشتو  برداشته شا   مایت اخالو  او را از پشت تیو در نهابشکنند  استیدر س نویدر مقاب  دخاوت رو ان

"در  مله سوریه به وحنان خشمگین بودند. بن  صدر تصدیق کرد:  مایت موس  صدر 

در طاول  .اساتاناه مظنون بود که در  ال انجام یک بازی دو گاو  به و خوشش نم  آمدخود   میود  وران کودکد یهمحازاز صدر   بن "

"او و دیگر اشخاص شناخته شد  در جنحش انقالب  ضد شا   1357تابستان 

" 
خود را با موس  صدر داشت. یک  از این نارضایت  ها میلیونها د ری باود کاه او  هاییتیاز نارضا ای مجمو،ههن  معمر وذاو  ویح  سر 

"وحنان گ ت:   لیاسراوی  اهدا کرد  بود. س یر اوخبه نیروی شحه نظام  ،م  موس  صدر برای خرید اسلده و جن  با 
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 برای آنهادر مد  اوامت خود در طرابلس  یجلسه ا   وساطت کرد  وصدر و بهشت  موس نیه بکرد ک شنهادیپوذاو   "

آیت اهلل مدمد بهشت  مشاور مورد ا،تماد خمین  و  طرا  اصل   مالت جنحش انقالب  خمین  بر ضد دووت شاا  باود. واذاو  معتقاد  د.تشکی  ده

. بهشات  متدد شوند گریکدیشا م با  سرنگوی  دووت یبرا ی نها یک وشار یبرار بگذارند و بود که زمان آن رسید  تا رو انیون اختالف خود را کنا

در میان دیپلماتهای غرب  و خحرنگاران خارج  بعنوان وردی جهاان وطان و  بهشت برای موس  صدر غریحه نحود. در طول ساوهای تحعید در هامحور م 

ر چیاگ باود. از ها و اوراطا  گارای او را مخ ا  کارد  متعصاب چهار   ورهن  آوماان از او نیدسو ت ،اومانه تیاما شخصمیانه رو شهرت یاوته بود. 

   بود. کرد  ایمنصور ا سن ،ل   رانیا رینخست وز در ترور یدیکل نقش او شیسال پ گد یس گذشته

،تقاد داشتند او مای  به شارکت که ا دامام موس  صدر هنوز آرزوی بازگشت به ایران و شرکت در سیاست را در سر داشت. کسان  بودن 

"در سیاست ایران است. اوخلی  گ ت: 

 یهاا    طلحاما جا "

 کومات  رانیاا ردیسات حامیما ،لکه   نیخم د یبه شدت با ا تدصیالت  که او داشتبا خلق و خو و  بود.شد    صدر مددود به  وز  مذهح  موس

یاد  د یعتمداریرو شا  یخاو   چاونمراجو بگرگابرای   عیطح نیجانش م"" دیومم او بعنوان ام میانه روهای انیم در دم مخاوف بود.نکن

د  ن تنهاا واردی دیابعناوااو نیاور یهم .باود یدووت پهلاو ۀتیبا  رکت مدرن هعیش صلح مابین یبرا  ستگیمهارت و شا دارای  و تنها رو ان میشد

از ودناد. ط مشا  باو و شا  دو مرد در جستجوی یاک خا 1357میشد که توانای  جلوگیری از دست اندازی خمین  به ایران را داشت. در تابستان 

 .بودمذاکر  ساخته  یاو نامگد واب  وحول تر برااز صدر در وحنان   موس  شا م وروتن دگا ید

رسیدن  رایب به شا کمک  درووق اوعاد   یشنهادیپدر مراسم خدا اوظ  تیمسار نصیریم او به س یر اوخلی  توضیح داد که موس  صدر  

" نصیری گ ت: داد  است.تواوق با ،لمای میانه رو 

را بحیند؟  که او نامه س یر اوخلی  سول کرد که آیا امکان آن وجود دارد "

باه ترجماه  . دساتیار شاروعودامه به مد  اوامت اوخلی  ورستاد. مدتوای این نامه بسیار شدید ببا نهمرا  یک  از دستیاران خود را نصیری روز بعدم 

" نامه کرد:

پیشانهاد  "

ن را به آهمگان شانس  کمک موس  صدر همرا  با درخواستهای ناخوشایندی بود. شا  بازرگان را با دشمن ودیم  خود مصدق هم پیاوه میدانستم اما

 دربار میداد تا به درگیری با وم خاتمه داد  شود. 

اوخلی  در  او  که نامه از وارس  به ،رب  ترجمه میشد به مدتویات آن گوش ورا داد و سپس تماس تل ن  با نصیری گروت و به او س یر  

"گ ت که تدت تاثیر میاوح  که شنید  ورار گروته است. او گ ت: 

" 
روز بعد دستیار نصیری به اوخلی  گ ت که شا  از پیام موس  صدر آگاه  پیدا کرد  وو  چیگی در مورد شرایط موس  صدر به او گ ته  

 شاور  کند.مرستد تا با او بصورت مخ یانه شهریور ما  ب  16تا  14نشد  است. شا  پذیروته تا نمایند  ای شخص  به آومان غرب  در 

 
*** 

شا  در نوشهر مشغول وعاویتهای کاری و در اووات وراغت سرگرم ت ریدهاای ماورد ،الواه خاود باود. هوشان  نهاونادی در خااطرات خاود نوشات: 

"

 

ابستان را با خانواد  پهلوی در نوشاهر از ت بخش که ا و  اَنتونیاد س  "

"به خاطر میاورد: گذراند  بودم 
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"بعد از شام  "

" 

چارو  نَس به وزارت امور خارجه  ""پایتختم اص هان و دیگر شهرهای بگر  خیابانهای هر چند که  

"آمریکا پیام ورستاد: 

 مراساموغاو  بخااطر عاتیشاا نیاخاطرنشان کارد کاه ادر پیام خودم نس  "

 ما  یردهم ت را که در ادشا پ اب آخرین دیدار خود  نیاو همچن .بودص دات اول روزنامه ها بوجود آمد   درشا  نام ،دم   ور ما  و    اوای  تیررسم

باود  رد کا  همراه یپهلوبا زوج  یچاصرف  یبرا اورانیبه نرا  (Lyndon Johnson) جانسون نند یو و یب (Bird Johnson) رد جانسونب  خانم

  ،نوان کرد.

"به نوشهر نیگ رسید. پیشخدمت شا  به یاد م  آورد: نخست وزیر آموزگار مقامات  را به نوشهر ورساتاد  سالمت شا  رامونیپ عاتیشا 

"امیر پور شجاع گ ت:  "

یگار دشاایعه ای  "»

"ان نگااران از آناحن  بر آن بود که شا  دیگر وادر به را  روتن نیست و به همین خاطر او و شهحانو وار  ترتیاب مراسام  را دادناد کاه خحرم

تکاری کاار ،ماوم  دسادر هنگام را  روتن در سا   ،کس بگیرند. بدبینان در تهران به این نتیجه رسیدند که این ،کسها برای وریب او "

 شد  بودند!

دهناد  تا به شاا  خحارتیر ما  به نوشهر پرواز کرد   18در  )David Newsom( 74چارو  نس و معاون وزارت خارجه آمریکا دیوید نیوسام 

کاا که دووت جیم  کارتر تصمیم گروته است تا به ایران سیستم موشک  زمین به هوا ن روشد. دوی  رسم  این تصمیم آن بود که ایاوت متدد  آمری

" نیگ تصمیم به وغو این پروژ  ]ساخت این سیستم موشک [ گروته است. اما  ت  نس

 به را تصمیم این او "

نیاگ داشات. کارمنادان سا ارت آمریکاا نگاران  دیگریکرد. س ر نس به نوشهر هدف پنهان   ت سیر خود رهحری به ا،تماد آمریکا دادن دست از ،نوان

"مت  شا  بودند و از او خواسته بودند تا در نوشهر سالمت  شا  را نیگ بررسا  کناد. جاان اساتمپ  ا،تاراف کارد: شایعات سال

"باود. ناس گاگارش کارد:  ر شاا دواضح  بیماری یا نارا ت  از ای نشانه هر در طول صدحت خود با شا م نس بدنحال "

 جیحش از رادارو  کوچک شیشه یک شا  که کرد مشاهد  نس ودظه یک در "

"او تا  دی به شا  نگدیک بود که رن  مت اوت وارص هاا را دیاد. ناس نوشات:  .آورد و خورد بیروناز آن  ورص چند  مآورد بیرون

"به او اطمینان داد که  درباراما یک  از اوراد  "

"                  

                                                           
 در گروگان های آمریکاای  آزادی در سع  سپس کند. جلوگیری 1979 سال در متدد  ایا ت به ایران از ورود شا  کرد تا تالش آمریکای  بعد از انقالر دیپلمات منیوسام دیوید 74

 زنادگ  اخیار های الس در او که جای  م (Charlottesville) در چارووتسوی  2008مارچ  30 او در هر دو زمینه با شکست مواجه شد. دیدوید نیوسام در .داشت تهران س ارت

 .داشت سال 90 او. مرد بود کرد 
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ویاگای توریسات  بارای ایرانیاان  کاه  700تا  600در همین  ال در س ارت آمریکا کارمندان کنسوو  نس بیور متوسط روزانه ما بین  

 بیصحربانه منتظر ورود به آمریکا بودند صادر میکردند.

 
*** 

 

دووات در  صاروه جاوی .کرد تقویات را ،ادی باودن شارایط که همگمان با بسته شدن مدارس و دانشگا  ها بودم توهم تابستان  تعییالت وص  شروع

داشت. در تیر ما   %2.4 تووید ناخاوص مل  اوگایش وح رسید و در سال ماو   %12با خر  شروع به نتیجه دادن کرد. تورم به  مصرف بودجه کشور

 اظهاار امیادواری کارد کاه تاا پایاان ساال باه ایاران شارایطدر آخر ه ته ها بیش از یک میلیون ن ر به سوا   دریای خگر س ر کردند. اتدادیه اروپا 

 هاای آومان غرب  تواوقنامه ای برای همکاری با ایران در پاروژ  .کرد خواهد ا،یا مشترا بازار در خود توویدی کا های وروش برای میلوب  تجارت 

خرما باه  پردازش کارخانه یک ساخت تا کارخانه ای برایمجارستان مواوقت کرد  ام اء کرد. "" و مهندس  ممو،ل مشترا

 .شاد آغااز اومللا  دوباار  باین ورودگا  و تهران زیرزمین  متروی جمله از زیربنای  های پروژ  روی بر کاربسازد.  75بَنپور در د ر میلیون 12 ویمت

 آغااز انارژیم اصل  کنند  تامین ،نوان به ایران به اروپا وابستگ  یشاوگا برای شا  آیند  نگر های پروژ  از یک  ترانگیتم گاز وووه خط ساز و ساخت

. ورانساه میشاد و غربا  آوماان اتاریشم چکسالواک م و شام  کشاورهای کرد اروپا را به هم متص   شرق و غرر وووه خط این 1360 سال تا .شد

در همان ه ته پاریس مواوقت کرد تاا باه ایاران نیروگاا   .کنند تدریاو ترانگیت  ق د ر میلیون 100 سا نه  دود ها چک وقط که روت م  انتظار

" را نجات داد که در آنگمان ورانسه اتم  صنعت ای هسته وراداد میلیارد د ر ب روشد. این 4های اتم  به ویمت 

" 
 باه پاساخ بارای نایرانیاا کاه هنگاام  و او  کاه هماه چیاگ از هام پاشاید  باودخاکستر در کمین بودند. در س زیر در ودیم  های نگران  

 رخورد نگدیکب (Steven Spielberg) اسپیلحر  استیون تخیل  ،لم  ویلم کهدرست بنظر میرسید  کردندم م  نگا  ما  به خود زمین  مشکالت

بعد از ظهارم دو  2م سا،ت تیر ما  25بسیاری از مردم ایران باشد. در  بخش بر روی صدنه آمدم  اوهام گلدیس سینما در تابستان در که سوم نوع از

ند. ،ل  اویت کرد  ان رتومان  خود بودند که اد،ا کردند س ینه ای و ای  را در آسم 15مرد جوان در جنور تهران در  ال گروتن ،کس با دوربین 

" گ ت: مند  بودبسر،ت معروف شدوربدی که با دوست خور خود امیر برجان 

 پچاا هاا ناماهروز سارسرا در آنهاا ،جیب ،کس این دو ن ر با ورودگا  مهرآباد تماس گروته رویت خود را گگارش کردند و "

"شد. شک گرایان ا،تقاد خود را داشتند. سر دبیران روزنامه کیهان بین اومل  با خند  گ تند: 

" 
 سار،ت زن که با چشمک چراغ را با ناشناس شیئ  ناباوری،ین  در مهرآباد مراوحت ورودگا  برج در ظی هو سا،ت بعد اوسران 24هر چند  

 تااانگاهواپیمااای ووو مساااوران و پاارواز خدمااه توسااط غریااب و ،جیااب و ااای  کشاات ایاان  .میکااردم مشاااهد  کردنااد  رکاات شااب آساامان در بااا 

(Lufthansa) ادیاوی  تمااس گروتاه ورشد. بر روی زمین شاهدان ،ین  باا یاک ایساتگا   مشاهد  بود نیگ در ورودگا  مهرآباد تهران ورود آماد  که 

 مشاهد  شیئ  ناشاناس را گگارش دادند. اینحار کس  شوخ  نمیکرد.

 
*** 
 

لاوی. آناان در ماورد جان استمپ  و همتای روس  او گوا نادی کازانکین برای صرف ناهار به رستوران  روتنادم اینحاار رساتوران چینا  در خیاباان په

مهمتر بودم مخصوصا اینکاه چاه ات اواات  در درباار در  رویدادهای ا هم صدحت کردندم اما تمرکگ بدث بر رویرویت بشقار پرند  در شب گذشته ب

نیاان بگویاد. اساتمپ  وشار م  آورد تا نظر خود را در مورد تصمیم شا  برای دموکراتیگ  کردن زندگ  ایرا  ال رخ دادن است. کازانکین به استمپ 

                                                           
 .است شد  نامگذاری کریشنا ورد )Banasura( باناسورا پادشا  به یاد شهراین . م  باشد هند )Odisha( اُدیشا ایاوت در شهری بنپور 75
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و شنید  است که انتخابات در ساال  ""

 آیند  برگگار خواهد شد.

 ""گ ت:  تمسخر و بیور گگند  ای با کازانکین 

"کاه کازانکین شد و پرسید  ""استمپ  متوجه 

" 

"کازانکین سروه ای کرد و به استمپ  پاسخ داد: 

" 
 و اواگایش اسات ال ا در مکانهاا از بسایاری در شاا  ا تماو  بیماری به مربوط شایعات استمپ  ابروان خود را با  انداخت. او گ ت که

"او ا،تاراض کارد:  .کارد دوااع کاناازین خحار گاروتن نادیاد  بارای خود تصمیم از او بعدها .باشد شوروی کار خود است ممکن

" 
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18 

 

 

 خیگش رم ان

 

 
 ات او  در  ال اوتادن است؟ چه من کشور در میکن  وکر

 نیست انقالر هم از وح  وضعیت  ت  یا انقالر وضعیت در ایران
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م ودباتگ  پیدا کرد  بسآسمان  در و ای  یها نهیس  رویتجناز  و  وییسرطانم مراسم تش صیتشخ باستان به یک رانیا  پادشاه اوحالکه   در ساو

د کاه شاا  باواوحال بد  . ایندبازگردان اندیاطرا به  اوت  رانیخارج از مشهدم ا  بگرگراه در نیماش کی تصادف مرگحارحود که چندان جای تعجب ن

کاودا نابغاه  ایان سااوگ  ازد یادر سان  نحودم او یک  از وا،ظان مشهور تهران بود. کشته شد  در تصادف جاد  اییک وقط  اج  سید ا مد کاو  

 اتاز مؤسسا ای شاحکه  کااو خیشا  چه  سااوگ  یامام رضا شد  بودم و در اوا  رمنماز  شیپبه خود خیر  کرد  و  در شهر خود مشهد را تیجمع

 30کاودا او در  5دور خود جمو کرد  بود. تراویک  که با،ث کشته شدن او و زخم  شدن همسرش و را   واب  توجه پیروانو  استیر را  مذهح

 کیا  مارارج کارد  اناد. ماشاین او را از جااد  خاشد یک  ادثه بودم اما ماموران خمین  سریعا شایعه کردند که مردان پرویگ ثاابت   1357تیر ما  

ا  مسااجد در طاول ما مار  ایان دو ماال با،اث شاد تاا .کارددر وندن تنها به مشکالت شا  اضاوه  م  همدان  اهلل مال ،ل تیم آدیگر مشهور  و انر

دند.   تحدی  شانیروهای امنیت ایران به امتدانهای بگرگ  برای میتقودر  گرید دادیدو رورم ان مملو از جمعیت برای مراسم یادبود این دو ورد باشد. 

 یمان هاااز آر رانیا  د تا چه ایرانیان میاورد خاطرکه به با ساوروز انقالر مشروطهم روز تعیی  رسم   شددر آن سال روز اول ما  رم ان مصادف 

نقیاه ،یاف  ومارداد ماا  باود  28 م مصادف با مل امیروز وم ساوگرد ،گل مصدق نیو پنجم ستیب مندرف شد  است. 1285انقالر  کیدموکرات

 .بودخواهان  یطلحان و جمهور سلینت یبرا یگرید

جمو  تیر ما  31در روز  کاو  خیجناز  ش وییمراسم تش یمشهد برا رم اطراف   اصلخیابانهای  که در  نراا،گاداز  تنهگاران  انیدر م 

ه بایات جادا شاد  و آنهاا از جمع کردند. را آغاز  ضد  کومت یشعارهاکه ومه به دست داشتندم   نیخم اردون طرجوا کنندگان کیم تدرشد  بودند

 یروهاایباا ن  باانایخ هاایدرگیری ختنیو موجاب بارانگپلیس دیگر را زخم  کردند  7پلیس  مله کردندم یک پلیس را همان جا با ومه تکه تکه و 

ا سان  بارا  شیشه بانکها ک را گروته ویک ه ته بعد از مر  کاو م ،گاداران در جنور تهران جلوی تراوی که در طول روز ادامه داشت. ندشد  تیامن

ه وارار ا سان  مارد  ملاباتوبوسهای  که آمریکاییان را به مد  کار خود م  برد در اص هان شکستند و به ساختمان سازمان پیشاهنگ   مله کردند. 

معرو  میکردم    نوشهرم در اوامتگاو ور شهحانبه شا  و  را (Lisa Halaby)  هاوح گایخودم و دی،روس جدگروتند.  ت  زمان  که شا   سین اردن 

ه از پنجر  من جر  ای ک در ومم یک پلیس توسط بمب د.تهران با گاز اشکاور مورد  مله ورار دا هیریام ابانیخ درتظاهراتکنندگان  ضد شورش سیپل

اشاانم کردناد. اوبااش در کآمریکاا  ملاه -ایرانماشین  به طرف او پرتار شد کشته شد. شورشیان در شیراز به بانکهام سینماها و ساختمان جامعه 

رد  و کا  میشاد  ملاه همدانم روسنجانم بهحهان و جهرم به و شیگری پرداخته و به ساختماهای دووت  و مکانهای  که توسط اولیتهای ماذهح  ادار

 د.ن ر ا،الم کر 300را  و تعداد دستگیر شدگانن ر  7آنها را به آتش کشیدند. در آخر ه ته مقامات تعداد کشته شدگان را 

 مجاددا اماا تدلیا  روتاه باود پیش شروع شد  که هشت ه ته  جنحش ا،تراض کی کیتدر یرا برا ت خودکایتدر نیآخرماموران خمین   

"وزارت دواع ایا ت متدد  گگارش کرد:  کردند.شروع 

"  
از طلوع تا غرور خورشید در طول ما  رم ان مسالمانان ماومن از خاوردن  شد. دتریشد  مذهح تهایو اخمما  رم انم سر،ت   یاوادر  

اویاار  ت باود و زماانخوراک م نوشیدن  و رابیه جنس  برای پاا کردن رو  و بدن خود خودداری میکردند. مساجد بیشتر از هر زمان  پر از جمعی

گاوش   نی،وام  خم قاضاهایت بیشتر به ادیبه ا تمال ز نیمتداوراد  مخود یبا  یدر  اوت معنوگرد هم آمدن خانواد  و دوستان. مووعیت  بود برای 

ا  اواه تریاا دانشاگکاز زماان  ملاه باه  ""،ل   سین توضیح داد:  .میکردند و ،م   داد

"دستیار آیت اهلل راست  کاشان م نمایند  خمین  در ومم ارتقاء یاوته بود.  سین میگ ت:  تهرانم او به سمت

" 
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*** 

و  مدر اختیاار داررا د رانیاا  اسایوادرت س م جن  بین شا  و خمین  برای مشخص کردن اینکاه کادام وارداولایران در  ال جن  در دو جحهه بود. 

" تانش باین ،لماای اکثریات 1285مداری و خمین  بود که آیناد  شایعه در ایاران را مشاخص میکارد. از زماان دومین جن  بین شریعت

یان جاوان را ولب و رو  مال "" در طول چند سال گذشتههمیشه وجود داشت.  ""و ،لمای اولیت  "

ظما  ر آیات اهلل ،کارد  باود. اگا ""اشتیاق این مالیاان جاوان شاروع باه غارق کاردن  . انرژی ونددر اختیار خود ورار گروته بود

 دیاکه شا  با دبو  معن نیه ابکه به نوبه خود  شریعمداری میخواست تا در این مسابقه برند  شودم باید نشان میداد که ا،تدال گرای  جوار خواهد داد

  اجرا کند. آن را و گذاشته ما ترامشروطه وانون به د که میشعهد تم

 تیجمع توسطو  روتهیدر مشهد پذ بلند پایه تیاو توسط رو انت ه ته پیش شاگر شا  به کندی ،م  میکرد بخاطر این بود که درست ه 

جود بورا ن اوضاع ودب یما  توهم ،ادای  اردیحهشت در او  مذهح یهایناآرام ریکاهش چشمگدر همین  الم  .ورار گروته بود نیتدس دربسیاری مو

یعتمداری ه گ تگو باا شاربنیاز محرم  کاو  از جامعه خارج شد  استم  متقعد شد  از اینکه بدترین اوضاع از سر گذشته است و وشارشا  آورد  بود. 

:  اترا  باا آها  گهماال ات بیشتر نم  دید. هنگام  که نهاوندی با آخرین ویست شکایات و درخواستهای مراجو به نوشهر روتم شاا  صو ا،الم ا

در  .اشتدنچندان توجه  م بود یعتمداریشر بر دوشکه  ی او به وشارها ""

رو  وام باا  بارد   مراجاو میاناه اوای  مرداد ما  خمین  از ما  رم ان است اد  کرد  و محارز  خود را برای گوشه گیر و ب  ا،تحار کردن و از بین باردن

اهاداف  ی بدسات آوردنبود. خمین  یک  از مصا حه های  را که شریعتمداری با روزناماه ای ورانساوی انجاام داد  و در آن اسات اد  از خشاونت بارا

". سا ارت آمریکاا گاگارش کارد: کرد ا،الم کرد  بود بهانه مشروطه انقالرمدکوم و  مایت خود را از  سیاس 

" 

"یکدیگر متقاب  بود. کردن تدقیر 

«

" 
بااز  ی او درتاالش جاد در یعتمداریشار دییاتأ برایاو  گذشته چند ما  درمیشد. سرزنش   نحاید ،مل  بو  ان عال یشا  به طور کام  برا 

از دووات  دای جاکاارم  نیاکردند که انجاام امیاستد ل  یتعن مرجمداوعا صحر کرد  بود. سلینت  ربارو اصال   کومت و د  اسیس ستمیکردن س

س قاش رو انیات مانعکآنان به درباار خااطر نشاان کردناد کاه ن د.کرا،مال کرد  بودم نقض خواهد  زیادی که شا  با شور و شوق را رانیادر مذهب 

بعناوان منشا   ساتند.  سان شاریعتمداری کاهمیدانساکوت  موظف به   ظخود را و نه شک  دادن آن. به همین خاطر مراجو است کردن نظر جامعه 

"مخصوص پدر خود انجام وضی ه میکرد گ ت: 

 ناهمیبلکاه کا  کاب ریازواخراج نه تنها نخسات  در خود یخواسته ها ستیو بر روی اما هنوز در اوای  امرداد ما  مراجو "

اخته مرتد شن وردی انوند مراجو به ،سپهحد ایادی به خاطر بهای  بودنش نگ .اصرار داشتندشا    پگشک شخص اخراجاشرف و  دختخاموش کردن شاه

" :دمورد نظر ورار داشا  نسحت به مذهب را جدی نگرش  منهاوندیبا  صدحت خوددر  یعتمداریشرشد  بود. 

" 
باه یااد  1342در ساال   اوعظما اهلل تیآ سمت را به  نیخمارتقاع سلینت طلحان نظر دیگری داشتند. آنها مداخله واطو شریعتمداری و  

ه ای یا ت  تاییدبخواهد  شریعتمداری نکهیبدون ابگذاردم  را کنارد که شا  ودرت خود داراصرار  این مرجو هنوز  و اشار  کردند که  ت م  آوردند

 شاا از ود را خا  ،ماوم تیا ما از او درخواست کرد  بود تااکه  کومت ی از چهر  ها  ک،ل  کن  ی کند. ،موم  برای تالشهای مثحت شا  صادر

ه ،تراض کرد کن  ابه کشریعتمداری  "»"ا،الم کند گ ت: 

 ""خشونت طلحان بود. از طرف او تدت وشار بسیار شدید 

"بن بست هر دو رهحر و جنحش ا،تدال را ت عیف کرد.  سن شاریعتمداری گ ات: این  
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این مرجو با  رتحه مخصوصا نگران بود که با شاروع رم اان  "

"شریعتمداری گ ت: از میگبان خود شنید.  سخت نهاوندی به درخواست شا  به وم روتم سخنان  اوضاع ایران خرار تر شود. هنگام  که هوشن 

" 
که تالش شا  برای انجام یک معامله با شریعتمداری در  اال باه گا  نشساتن اسات. چاارو  ناس  ن بودندآ سیاستمدران آمریکای  شاهد 

"نتیجه گروت که 

اد: ساتمپ  توضایح داا،تقااد داشاتند. جاان  شاا  یااناطراو ز طرفااز درون  یخرابکارشخصام نس و همکاران او به  "

"

" 
 انیاا ماردادر     تاوجهم خا  وابابود انتیخ یا و یخرابکار مسئولورار میگروت و یا  سرزنشباید مورد   چه کس نکهیصرف نظر از ا 

"ود نوشات:بارای خواننادگان خا (Ray Vicker)امرداد ما م گگارشگر وال اساتریت جورناالم ر ی ویک ار  11در  .وجود داشت و وم اورانین

"او گ ت: ه بود.خود را از شا  گروت سخنان رهنمای [آموزگار]ووادار گ  شیتکنوکرات هماین  "

رد کاه دووات ار ا،تاراف کاآموزگا "

 یو یرت ساو    باودردکان بیرا تصاو گیاجاز  ا،تراضات مساومت آم نیکه مجلس هنوز ووان ین بودواب  توجه اتوسط  وادث واولگیر شد  بود. نکته 

" بود: دهند  نانیاطم  سختبه  ند میاودامات آ یبرا

" 
 

*** 

 

م  باشد.  ادثاه ای   بشکه باروت مانند ار داد  بود که اص هانکنسول آمریکا در اص هانم دیوید مک گ  م به همکاران خود هشددر اوای  تابستانم 

 م از خانه خاود در شاب نیخم  اص هان و  ام   شناخته شد رو انسوق داد ناپدید شدن آیت اهلل جالل اودین طاهریم  خشونتکه شهر را به طرف 

این  به مک گ  که  تا  دی بود در این  ادثه  درگم سر  کردندم اما امرداد ما  بود. طروداران او ساواا را متهم به بازداشت رهحر خود م 9دوشنحه 

روز بعادم طرواداران طااهری خیابانهاای  شاد  باود.سازی صدنه شروع نا آرامیهای جدیدی  برای  نی ادثه توسط ماموران خم ک  این د کهاوتاوکر 

به آتش کشیدندم بمب های آتاش زا باه داخا  بانکهاا پرتاار کارد  و باه  اطراف مسجد جامو را به تصرف خود در آورد م موانو ایجاد کرد  و آنها را

ساختمانهای دووت   مله ور شدند. ماموران امنیت  کنترل را از دست داد  و به طرف جمعیات شالیک کردناد. یاک آمریکاای  کاه در درگیاری هاا 

"گروتار شد  بود به دیپلماتهای آمریکای  اطالع داد که :

م یاک حهاای آتاش زا ماورد  ملاه وارار گرواتمباا بانجمان آمریکاییاان اصا هان  "

)دست ( از روی دیوار کنسووگری آمریکاا باه طارف سااختمان آن  مورد هدف گلووه ورار گروته و بمح  وووه ایخود  روتن بر سر کارآمریکای  هنگام 
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ان ادار  میشاد یاهودیود و یا توسط بهاییان و پرتار شد  بود.  مالت اوباش به سینمام رستوران و مدله های تجاری که یا نگد آمریکاییان مدحور ب

 ادامه پیدا کرد.

جناور  یهاا  نااآرام یگاگارش هاا نیآخار درباریان به آراما همانان و یم و تغییر دادنیگ را  نوشهر التیتعی یها و ا  بازگشت ناآرام 

 ""دستیار شا  بخاطر میاورد: امیر پور شجاع  .انتقال میدادند کشور را به یکدیگر 

انون واتعهادش باه  در ورا واانو کناد کاه ا رانیاا  اوکاار ،ماوم است تاا جسورانه  رکت  نیاز بهکه  روتیرا پذ یعتمداریشر شنهادیشا  پ رید  لیخ

 . است جدی  اساس

کاه بارای ملات  مشاروطهروز وانون شا  برای   سخنران حرداریلمیو یبراویلمحرداری  یک گرو امرداد ما  ویح  همرا  با  14در روز شنحه  

  گ ات: ویحان شوکه شد.   از ویلمحرداری خواند و از مدتوای پشیمان  و دوا،  آویح  متن سخنران  را وحمیشد به نوشهر پرواز کرد.  ایران پخش

"

" 

"خحار داد کاه از پخاش  شیپا ینشسات خحار به شد  از خحرنگاران د،وت ونیهما وشیاطال،ات دار ریوز

" 
گذشته ب  سابقه  دهه چند در را که شا  ریوراگ  اسیاصال ات سهای و،د  د را روشن کرد  تا میلیونها ایران  تلویگیون و رادیوهای خو 

وادرت خاود  تاا دیچاوش کش برگگار کند و مخاو ان خود را به 1358را در سال  ای آزاد و منص انه  او متعهد شد که انتخابات پارومان .دنوشنب بود

"کرد که  نیاو ت م ها. ابانیخدر  نهی به معرض نمایش بگذارند در صندوق را

نتقااد از هار ا  هاا توساط کاد میحو،اات  میحو،ات و ساخنران یآزادو  مجاز خواهد بود  ،موم گیصلح آم ینشست هاتجمو و "

حا  اشات شادیدا دردم باو  وادردان در انتظاار دور اصاال ات نیآخر ی ال اگر شا  برا نیبا ا د.کر  م نیت م عهیش مذهبرا به جگ سلینت و  ینهاد

یاان ر همین  اال چپگرادمیکرد ن رت داشتند.  فیضع راو دووت  اردرببه  کومت اوباش که  ات ازیبعنوان امت از این اصال اتمداوظه کاران  بود.

"گارش کارد: گاگتن چارو  نس به واشنرد کردند.  گرانه لهی تدبیری به ،نوان را و،د  انتخابات شا  را مدکوم و  ""نگرش 

ر گااوی گی بود که در برابمانند شن  ورمطروداران خمین  برای  خابات آزادتتعهد ان "

واوعاا واادر باه   مجلاس اساالم کیاوقط : بود  غرب آزادیاندیاط  م مظهر واوع 1285ورار دهند. در نگد آنان مجلس مل م نماد انقالر مشروطه 

را  یو خرابکاار دی،ما یآتش ساوز داوع  ورار داردم موج  ازنیروهای خمین  که ا ساس کرد  بودند شا  در  اوت ت مردم بود.طرف از   ندگینما

  .روم زدنددر اص هان  را اریتمام ،  در تهران و شورش

دادند. آنها بانکهاا را سر امرداد ما  صدها مرد جوان از خیابان پهلوی در اص هان برا  اوتاد  و شعارهای ضد  کومت   19در روز پنجشنحه  

پلایس از گااز اشاک آور و شالیک هاوای  بارای  ""آنها را بگور بیرون کرد  و تسخیرم کارکنان و مشتریان 

م اما شورش کنندگان دوبار  گرو  های جدیدی تشکی  داد  و به خیابانها باز گشته و خودروهاای نظاام  است اد  کردپراکند  کردن تظاهرکنندگان 

 د.اوتاا اوبااش باه دسات رانیشهر ا نیتر وریحند  و نیتر زیحا نیم اآن هجد  سا،ت بعد  و طشب هنگام رد  مله ورار دادند. را با کیسه های بنگین مو

 باه نجاات هیانقل  یو وساا  شخصا یم وروشگا  ها و صدها خودروهابانک مهانمایو سبیشتر شد  سنگربندی هاهرج و مرج کام   یصدنه ها انیدر م

 بودناد باا د یاآماوزش د مانیدر وحناان و   نیولسای  ساتیترور یشدت مسلح که در اردوگاا  هاااووین بارم گرو  های به برای  .ندشد د یآتش کش

تحادی   یراندازیتر مناطق مرگحا پنج تن از اوسران پلیس توسط گلووه کشته و خیابانها به ند.شدبه کار گروته  خیابان  یدر جن  ها  تیامن یروهاین

 مدوم روتیاشادن باه ب  یبا اص هان در آساتانه تحاد .ند  بودشد بودند پردر  ال مر   یا اورادی که و کشته شد  گان از هاتانمارسیاورژانس بشدند. 
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شب جمعه باا شاعله هاای آتاش  8 کومت نظام  و س  روز منو روت و آمد ا،الم شد. در سا،ت  داشت.ن ی نظام روهایارسال ن جگب یشا  چار  ا

ورار  اص هان بگر  خیابانهایدر سراسر  در کنار آنانصدها سرباز مسلح  با تانکهای چی تنو  کوپترهای شکاری در آسمانکه به آسمان میروتم هلی

روبروی مسجد تاز  ساخته شاد  باه تظااهرات پرداختاه و از باا ی  ت  زمان  که آرامش به اص هان بازگشتم تظاهرکنندگان در شیراز  .داد  شدند

و خاودرو هاا را باه آتاش  دوچرخه مموتور گازی م سیکلت یان موتورشلیس سن  و اشیاء خیرناا پرتار کردند. دیگر شورمنار  های آن به طرف پ

و  کشاته شادنبا،اث نیروهاای پلایس بیارف آناان شالیک کارد  کاه  د.راندنا سیخیوط پل به طرفکرد  و   یآنها را به مواد من جر  تحدکشید  و 

 شد. یاریصدمات بس

 ب  زیحا به آتش زا  به پنجر  های هت  و بمح  اوباش آجر  و  مله کرد  صد تن از  شورشیان  به هت  با شکو  شا  ،حاسهنگام  که چند  

 من کردند. شدن در جای ا م توریستهای خارج  نیگ در این جریان گروتار شد  و سع  در پنهانپرتار کردند که آن را به آتش کشیدهت  و اوسانه ای 

تاور  کیاجریاان در دم که هشت ما  پیش به زوج سلینت  در ورودگا  مهرآباد ادای ا ترام کرد  بودنا (Pat Vernor)پَت و رن ر  و (Bruce)بروس 

ه باروس روزناما .دندیشان ما  را صدای شلیک گلووه ها آنها مرونیب یها ابانیاز خ .ردندک تووف رازیشب در ش کهایران بودند  از جنوری گرگردش

آنهاا در آنجاا اتااق رزرو  کاه نداورادی از پنجر  هت  شا  ،حاس  بمح  آتش زا به داخ  پرتار کرد  ا" بودشد  ت که در آن نوشته ای را به دست گرو

 تانکهااتوسط  راف بازارم کهاط مددود  روتن به امن بودم اما از هنوزس ر به اص هان او با کنسووگری تماس گروت و به او گ ته شد که  "کرد  بودند.

ه تهاران بااز گردناد. باایاان داد  و مواجهه با سربازان ایران  به انداز  کاو  برای آنان تکان دهند  بود که به س ر خود پ .خودداری کنند ه شد  بودا اط

 ""بروس گ ت: 
 

*** 

 م انم آباادانم اردبیاهای  مانناد تهارمراکگ ،مد  شاهرطول چند روز آیند  شورشها در  در آسمان شب روشن شد  باشد.که بود اص هان شحیه منوری 

". روزنامه تایم گگراش کرد: ندکرمانشا م خرم آبادم وگوینم تحریگم ارسنجانم اراام اهواز و وم را در بر گروت

" 
ماردی  امرداد ما  22در بعد از ظهر یکشنحه  .اوتی شیاوگا گیها ن  خارج هیسیح خشونت ،لم شدمی دیشدت  همانیور که سر،ت ناآرام 

اخا  داز نگااه  باه  . پاسشاد مباود مورد ،الوه آمریکاییان و اروپاییانکه م مکان  سا ر داشت وارد رستوران خان رن  به همرا  که ساک  مشگ 

شاتریان مکارمنادان و  و نادیختوارو ر وارهاید. در رستوران به وووع پیوسترستوران بیرف آشپگخانه و دستشوی  آن روت و چند ثانیه بعد ان جاری 

خاارج ود را باه کشاان کشاان خا ویرانا  صادنه و شاتناادر میاان  چراغ هاام بازمانادگان با ویو برق و خاموش  ند.دشآوار دون  زیر دررستوران 

" رستوران و مد  امن رساندند. یک  از بازماندگان گ ت:

 ساتیباز  شیبز روی اکه یک  دیگر از وربانیان آغشته به خون  "

"متوجه شد که  اجساد گذشته بود تا خود را خارج رستوران برساندتن از 

" 
و  2 ناد ]کردآمااد  میخود را   ،ل   رتتوود  یبرا و مساجد میشد کیدبه سر،ت نگکه آژاکس  اتیساوگرد ،ملبا شروع ما رم ان و  

شهریور همینیور گرمترین ما   شدند. منکور  نیخم انیتوسط اوراط گرامیانه روی شریعتمداری که مردان بود   همان ماه شهریور .ما [ وریشهر 4

این بدان معناا باود کاه زناان و مردانا  کاه ایان پادشااه  را ادار   د.دنشیمه از سکن  تهران خاو  مناطق ثروتمند شماو یهاابانیخسال بودم ماه  که 

ودرت خاود   نیکه مردان خم  چند ه ته بدران   ایندر طمیکردندم شا  و شحهانو ور م نخست وزیر و کابینه اوم ارتشیان با  رتحه و کارخانه داران 

 ای متوجه خیگش مناطق جنوب  شهر برای شروع  مله رید بسیارباو  ماند  بودند که  یچند ن ر .در صدنه   ور نداشتندم به نمایش م  گذاشتندرا 

"یک دکتر ایران  که در آن برهه از زمان به جنور تهران روتاه باود بخااطر میااورد:  اجتنار ناپذیر به کوهپایه های شمال شهر شدند.
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«

": دکارگاگارش  ماا  دادرماا 26در  اکایسا ارت آمر "»

"میکردند.   آماد  ،ل   رتمر   بودادیخود را برای   رهحران مذهح رو به اوگایش بود و "

 شامیران وادیم کاهو  دیتخات جمشا تقاطو خیاباان تا ادثهم تظاهرکنندگان  کیدر  "

اهلل  تیاآ م نایخم شاناخته شاد رهحر  کی نوستیپ را در  س ارت اسناد و مدارک ند.ورار گروت بیتعق مورد شتواصله دا وقط شش بلوا از س ارت

"ناوری در ساخنران  خاود گ ات:  باه دسات آورد. سامیونیضاد صه گرو  هایبه  ینور ی دی

داد و ساتد میکردناد مدکاوم کارد و از مسالمانان  ""بدون نام بردن از شا م نوری دووتهای  را در منیقه که با اسراوی   "

 صاورت در وحنان را به انیهودی یگیخواست تا انتقام خونر معتقدیناو از بود تدریم کنند.  ""خواست تا کوکا کو  را  که 

 .گیرندب ""

د  باود رسااند  شاد. او گگارشاگران  را باه مان رانیا  مل ونیگیو تلو ویکه در پست خود در رادبه توجه رضا ویح   ووران زد نا آرامیهای  

"د: بخااطر میااور ای آنان دوسرد کنند  بود. اوگگارشه .دهند گگارش به او امیو سپس مستق را تدت نظر گروته مساجد جور تهران ورستاد تا

 ساتیاویرا با سوسمشت هدفیک کردن  دایپ نایمال یبرا "

گر  با اتقااو  :اشدب عنابه یک م ستتوان  م وقط خوردند  م غذا که در طول روز در رم ان اوک  مصرف کرد  و ی ها ستیو آنارش ب  خدایانهام 

 .است رخ دادن  الدر 

"وزیر امور زنانم مهناز اوخم م تا  دی نگران بود که به نگد وزیر دربار هویدا روت. او به هویدا گ ت:  

" 

 ""هویدا پاسخ داد:  

 "
" 

بدون اینکاه از او ناام   را ی اوها  نگران گوش داد و هویدا  به تماس تل ن  اوخمهویدا گوش  تل ن را برداشت و با نوشهر تماس گروت.  

 ""هویدا به اوخم  اطمینان داد:  نتق  کرد.تل ن به شا  م قیاز طر بحرد

 "" 

 " " 
 

*** 

 

ووساور رشا  کتحا  از پرم گگابرژنساک  ویاگنیزبنیت مل  کاخ س یدم  ما م همانروزی که تانکها به اص هان راند  شدندم مشاور ام در بیستم امرداد

 کارشناس. گری یت ایران و منیقه بازگشته بود دریاوت کردس ر م دوست  ودیم  که به تازگ  از (William E. Griffith)وویلیام ای گری یت 

 مساو  کمونیسم و مدقق  بود که نظراتش مورد ا ترام برژنکس  بود. 

بارای او تهیاه میکارد تعقیاب  (Gary Sick)م گاری سایک رانیمسئول بخش اخرداد ما  برژنسک  اخحار مشکالت ایران را که از اوای   

 ریادر تهران باا مقاماات از جملاه شاا م نخسات وز اوجلسات  جیمنعکس کنند  نتامیکرد. تدلیلهای ،میقا بدبینانه گری یت یک ودم جلوتر روت و 

نه تنهاا در  دیجد یگیچ   بودجن  سرد بود که متوجه شد یانجنگجو از مددود ثی یگر .  بودخارج یها پلماتیو د انریا  رم مقامات دووتاموزگآ
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 سامت و ناه از سمیکمونطرف شا  نه از  یبرا  که خیر واوع   بوداو متوجه شد تر از همهمهم .وتن استرشک  گ در  ال بلکه در سراسر منیقه رانیا

 :شد  بود یک جهنمن دربهای شد بازشا  موجب  حرالیو یو اوتصاد  اجتما، یها استیس د.م  باشسمت راست اسالم و طرف چپ بلکه از 
 

 

دوماا او  کناد. هیاته اناهیخاورم تماام و در واواو  رانیاا تیاز وضاع یدیاجد   و تدگیه وتدلیا اطال،اتگگارش خواست تا   نسکیاز برژ یت یگر

"او هشدار داد: پیشنهاد کرد که کاخ س ید رسما  مایت خود را از تالشهای شا  در اصال ات سیاس  ا،الم کند. 

"او استد ل کرد که د یا  اصال  ایان تاب ماذهح   "

 جاادیا یو باراا یتاالش هاا ژ یاو باه و انهیدر خاورمآمریکا رویس جمهور   خارج ستایاهداف س یبرا  واوع یدیتهدتجدید  یات اسالم  "

 پیوستن آن ری از به وووجلوگی و در اگر ما متوجه آن نشویماما  که گیغم انگ ی بسیاررییور خالصهم تصوب": او بود گانیو همسا  یاسراو نیصلح ب

 "صدمات جحران ناپذیری نصحیمان خواهد شد. !نکنیمتالش 

اساالم و در واواو  کارشاناسو هرگاگ باه ،ناوان گری یت هرگگ در ایران زندگ  نکرد  بود و وادر به خواندن و یا نوشتن زبان پارسا  نحاود  

 ات: گبرژنساک  کناد. ندر نتیجه برژنسک  یادداشت او را با ،الوه خواند اما نهایتا تصمیم گروت تاا از روی آن ،ما   .دشمیمدسور ن انهیخاورم

"

یاا  و یریاگیپ چیهاد که بدان معنا بو وگگارش و بینش گری یت شخص  نیگ بود  "

مواواق  اثارکداران آمریکاا اسیاساتم .ورار نگروته باود رانیا یهایناآرام جریانجمهور کارتر در  سیروزم روآن تا به  حود.ن زایمورد ن  درخواست رسم

"نتیجاه گیاری کارد کاه  1357در اوای  امرداد ما   س  آی ا یبودند که شا  ودرت را بیور مدکم در دست دارد. 

" 
 Rocky Mountain National)پارا مل  کوهستان راکا  ت در در اواخر امرداد ما  رویس جمهور کارتر برای دو ه ته به تعییال 

park) در کماپ  شهریور ماا ه ته  دومینکه در   میمذاکرات صلح مصر و اسراو یآماد  ساز روت. وزیر امور خارجه سایروس ونس شدیدا سرگرم

خاود در  التیاز ماا  دوم تعیا نیگ برد و س یر سوویوان م گری سیکم تا آخر آن ما  در تعییالت بسر م رانیمسئول بخش ا .بودم انجام میشد دیوید

به ،نوان   انیووس نویآوح نالیو انتخار کارد ششم  بلکه مر  پاپ پُ منحود رانیا آنسال داستان بگر  تابستانبرای مردم آمریکا  برد.م  وذت  کیمکگ

سرنوشات شاا  و بودناد کاه   بدرانا  زماان و اووین ه ته شهریور ماا آخرین ه ته امرداد ودظات معلوم شد که  نیوقط در آخر .بود   اولپُجان  پاپ

 .نددر همین دو ه ته مشخص شد رانیملت ا

 
*** 

 

او ا،االم کارد:  دووات باود. هیاا،االم جنا  ،ل  دم معادل اخالوکرصادر ی  که او وتوا  خود است اد  کرد. روانیپ جیبس یاز ما  رم ان برا  نیخم

انتخاباات آزاد با  معناا  ""

خیمنا  باه طرواداران  ""چرا که  است
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"او دساتور داد: . دناخاود را رهاا کن یپست هااو ت دستور داد تا اسلده های خود را بر زمین گذاشته خود در ارتشم نیروهای امنیت  و دوو

" 

"دووت را صادر کرد:  خمین  از آن وراتر روت و دستور وت  رویس

" 
ما  ظخمینا  پیاروان زیاادی مانناد آیات اهلل اوع کنناد. دیاتقل او میتعااواز که  میروتانتظار  یک مرجو روانیپدر رسوم مذهب شیعهم از  

مداوظاه   تما،اج ز دیدگا  هایا و وحول داشتهورآن را او از  هانیادگرایبن ریت س ا تما  روان او بودندشریعتمداری و خوی  نداشتم اما آنهای  که پی

واد بودنادم اماا گران وقیار و بیسادر واوو آنان آماد  بودند تا جان خود را برای او بدهند. هر چند که بسایاری از آناان کاار .نددرکم   دیتقل اوکارانه 

باا  .نادکردخادمت می نییسیح پاا کارمنداندر دووت به ،نوان  که بودند  یاز ص وف خرد  بورژواای ارتش تعلق داشته و یا تعداد کم  هم به نیروه

  نایخم یتواو. دارن او بودندجگو طرو اوسران ارتش رد  با  ودرتمند  و  ت زنان مستق  و مروه ثروتمندم ی و کارخانه دار بازارتعدادی هم   ال نیا

ودند و یاا م یا آنها با او ببوداو روشن کرد که اکنون ووت انتخار  .بود را هدف ورار داد  مردم مذهح  وجدان دانست  میمئنا منیگ  دوخهمانیور که 

داف اهاز جگو  اکردندم می  چیسرپ  نیخم یکه از وتوا  دووت؟ سربازانبه  ابود و یمسجد به م یک انسان ای بود و آنها به خدا یوواداربر ضد او. آیا 

 شمرد  میشدند.مجازات و  مله  یبرا  وانون

وارار مالواات  شاحانه باا دامااد آیات اهلل تکان خورد  از این آخرین تشدید اوضاعم شا  با خر  از خوار بیدار شد و  سپهحد مقدم را بارای  

ن ،نوان کارد  باود دوباار  میار  کارد. شاا  در شریعتمداریم ا مد ،حاس م راه  وم کرد. ،حاس  درخواستهای شریعتمداری را که در اوای  تابستا

 Robert)ی هایگر  ال بررس  پذیروتن درخواست شریعتمداری بود که دو مقام آمریکای  را در نوشهر به   ور پذیروت. چارو  نس ژنرال رابرت ا 

E. Huyser)  در را پادشا  بود. هایگر به نوشهر آمد  بود تا  اروپا متدد  در ا تیا  نیزم یرویمعاون ورماند  ننوشهر همراه  کرد  بود. هایگر  تارا

شاا  باا ،ناوان کاردن موضاوع  سااس ناا  .ورار دهاد شاهنشاه مسلح  یروهایو کنترل ن  ورمانده ستمیاصال  س یبرا ی خودشنهادیطر  پ جریان

باید به پایان برساد. باا نگاا  باه  ""د که به دادن آزادیها را تایید اما ا،الم کرتعهد خود او دوبار  آرامیها سردی جلسه را شکست. 

"هایگرم او به ژنرال یادآوری کرد که 

"و هر چناد کاه  ""شا  ا،تراف کرد که بدران  "

را باه معناای  گ تاهآمریکای  هاای ایان  ""او اضاوه کرد که  "

 ردند. وروپاش  نظم و وانون است اد  کند ت سیر کاز از ارتش برای جلوگیری آنکه شا  آماد  بود تا 

 هنگام  که جلسه در  ال اتمام بودم شا  از نس خواست تا صدحت  خصوص  با یکدیگر داشته باشند. 

 ""شا  پرسید:  

 "

" 

 "" 

پاساخهای  کاه بعدها نس پذیروت ""نس پاسخ داد:  

"او  سار شد  بود تا شا  را از خود نرنجاند: 

" 
  است. د یرس روتن ورا که ووت اشار  کردبه او نگا  کرد و  شکاکانهشا  شا  نیگ به همان انداز   ساس بود.  

 
*** 

 

   تصمیم به دادن آزادیها گروته باودمدو سال پیش هنگام  که او تاز .بود ویووا ویسر انیدر جر  از سردرگم او  ضمن وحولسوال شا  از چارو  نس 

ی کاه بماب گاذاران انتداارمه به دسات؟ واما این نا آرامیها؟ شهرهای به آتش کشید  شد ؟ اوباش  کرد  بود.  نیب شیرا پ یهااز ناآرام کم  مقدار

ی بارای ات اواات پایش رو در دسات داردم  اا  رستورانهای  را که مملو از زن و ورزند بود من جر میکردند؟ شاه  که اوتخار میکرد همیشه برنامه ا
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در نوشاهر  .را  خاود را بااز کارد  و تلخا و گماان ادس  مدیاتردو با شاک   رخنه کرد در او بار شک نیاوو یبراماند  بود که چه کاری انجام دهد. 

" اوا  انتونیاادس گ ات: .میکردتکرار رتب م را  همان سوال ا  م ودآرام و با ا،تماد ب شهیهم که خود گبانیم دنیخانواد  و دوستان با شن

«" 
برگگار شادم خاود را   مل امیو در آستانه روز وای  شهریور ما  به تهران در او  چه  و دو روزاز بازگشت پس که   او در کن رانس  نگران 

کاردن   یحادتآنها باه   یو تما شورش آنها را متهم بهاو . را هدف ورار داد ""م شا  گذشته هایبا زمانبا تشابه ایران  نشان داد.

"او گ ت:  .کرد "" به رانیا

"او به خحرنگاران  اضر گ ت:  "

" 1332در سال  با یاد آوری دور  مصدقم او تصدیق کرد که "

 نیاووا یبرا ""ید تا او ،کس اوعم  نشان دهد. کش زیادی طولمدت  م"

اماا  باوده در نظار گروتاراسا  را بعنوان بهای دموک هااو شورش بردن  کومت اوتدارگرا ا،تراف کرد. نیاز ب یبرا میدر مورد تصمخود  دیبار او به ترد

"تصور نمیکرد که 

" 

رای رسایدن نقشه خود را بی از تر  قیدو اتیبودم جگو برابر شکاکاندر  یروزیمصمم به پ که هنوز اوشا  نیگ این سوال را از خود میکرد.  

آزادی  انمیاب یآزادان  بعاد از تعیایالت تابساتباه مجلاس  هاای ارساال شاد  دهی  وویناو  ها ادامه پیدا خواهد کردآزادی اراوه کرد.  دموکراس به

 .میشادد آزا  اسایس یگارو  هاا گاریدتشاک  و  در دسات نداشاتاندصاار را  گرید گیاخست گر ر د.رک  م نیمو را ت مامجآزادی میحو،ات و 

شارکت کنناد تخاباات ما  توانساتند در اننیاگ مخااوف  ینامگدهااو  شادمی گاگاربر ند یسال آ شد  بود درانتخابات مجلس همانیور که برنامه ریگی 

 نیاز اا سالینت خاانواد   یکرد که ا، ا ا،المشا  با اشار  به مسئله وساد . کنند ادی یتخت و ورآن سوگند ووادار تاج و به اضر بودند که  بشرط 

"سات: ا کاما  کاه در ساالمت پاوشاری کاردم او یماریب عهیشا ردبا  .دبوخواهند ممنوع   صخصو تجارتو   امور دووتشرکت در پس از 

"ن وقاط روتن آناا واند.خ ""او به ایرانیان طحقه متوسط که در  ال ترا ایران بودند اشار  کرد و آنان را  "

نجاام ا یچاه کاارند کن دایکه شورشها ادامه پ  در صورت هنگام  که سوال شد "

"گردناد را ،ناوان کارد. باز و وانون که نظم  تا زمان  مدن یها یمووت انتخابات و آزاداو امکان تعلیق دم اد خواهد 

نهاا نادم  اا  دیگار آتعاداد کما  از خحرنگااران صادحتهای او را بااور کرد "

"س ارت آمریکا گگارش کارد: م  است. ا ساس کرد  بودند که او در  ال ،قب نشین  کا

" 

 ""مهناز اوخم  نیگ گ ت: 

  واوع تیاکنون اهمتصمیم شا  در اوای  تابستان در ورستادن نمایند  ای برای مالوات با موس  صدر  ما  رم انم یبا توجه به شورش ها 

بیشاتر ند ک ریتدقربار را د بدون اینکهبود. در پشت صدنهم شریعتمداری و میانه رو ها سع  در پیدا کردن را   ل  بودند که به دست آورد  خود را 

 سن مدل  راکش آن روز و شا م .نداوهام گروت ندبود تقسیم کرد با مراجو را ودرت  رانیکه پادشاهان ا همیآنها از دور  ص و. ندراض  کنیگ ،لما را 

نخسات  کاه دناز شا  بخواه بود که نیا د یا کی .بودخود نشان داد   پادشا کشور در کنار  ونیرو اننگه داشتن  رایب خود را ی که توانادیگری بود 

  سا ارت واخر امرداد ماادر  کند. نیگگیجا "د"  مذهح با ی ا،تحار با مردیدووت کیخود را با  ریوز

" ست وزیری ترجیح میدهنادمیانه رو ها رویس مجلس سنا جع ر شریف امام  را برای پست نخگارش کرد که گآمریکا به واشنگتن 

" 
میانه روهای مذهح  این بود که د،وتنامه ای برای موس  صدر ورستاد  و از او خواسته شود تاا باه کشاور مدا  جذار و خالوانه  پیشنهاد 

 کاهباود  خته شاد  و ماورد ا تارامشانا عهیمت کار شا کیااو ری کند. ص ات موس  صدر روشن باود. توود خود باز گردد و آنان را بر ضد خمین  رهح

 ما  خاوی ظاوع اهلل تیامخاو ت آ ازطروداری او شا  بود و  نیتدس زمان  مورداو  بگر  داشت. یها تیجلب جمع با ی  در  شخص یمهارت ها
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و ایان  باا دیگاران باود وردی با استعدادی خارق اوعاد  در برورار کردن ارتحاطو  شکیحا مدید  ایدن .حودن از کس  پنهان اسالم کشور  در تشکی  یک

 ساین نصار  دهاد. منصاور خواهاد دیاجد ریارا به پسات نخسات وز موس  صدرکه شا   بود کرد  دواریامرا  ونیاز رو ان  برخ  ت  خصوصیات

"مشاور امور ورهنگ  شهحانو ور  گ ت: 

بازگشت موسا  صادر باه ایاران  و نگاه داشاتن شاا   ماو گ ت که نقشه "

شانید   شارکت داشاتند  مذهح که در مداو  یاورادبصورت سمحل  برای سلینت بود. من این  رف را از ،لمای جوانتر  ومم مد   ،لمای تهران و 

" بودم.

" 
 وغرشا  دیترسا  مااز آن آنچه که آنهاا میانه رو ها ا،تقاد داشتند که موس  صدر تنها رو ان  بود که وادر به ایستادن در مقاب  خمین  و  

"دیق کارد:  سن شریعتمداری تص بود. می،ظ یگیو خونر  جن  داخل یبه سو ریاجتنار ناپذ

"ق بود: ،ل  کن  نیگ با این  رف مواو "

" 
در اوایا  امارداد  .وتریپاذ  م هوارارا در صورت  یرهحر شنهادیپ او که داشتندباور  نیبر ا بسیاری  ید طروداران موس  صدر در ایران  

دحت صا رانیاد در ماورد ادو مراین م بود. رانیااطال،ات روزنامه   اسیس ریسردبما  در وحنان موس  صدر میگبان دوست  ودیم م ،لیرضا نوری زاد  

 زد  جاانیه دادیب وحنان بهگوگوش  ریاو ا،تراف کرد که از س ر اخکردندم و موس  صدر هنگام شنیدن نوار کاست آهنگهای مرضیه اشک ریخت. 

تهای زیاادی را صارف ن دو ساا،آ تماشاا کناد. آندر خاناه  بتواناد وا تاا حط کنادضبرای او  کنسرت را نیتا ا بوددوست خواسته  کیکه از  بودشد  

سا  صادر باه مو ""صدحت در مورد مشکالت ایران کردند. موس  صدر به نوری زاد  گ ت: 

"ماد هشادار داد  باود کاه تازگ  از ا مد خمین  خواسته بود تا با پدر خود صدحت کرد  و او را آرام کند. او به ا 

 ""نوری زاد  گ ت:  "

گروتاه اسات تاا  میگ ات کاه تصام نکاه او باه آناا در  ال ان جارم دوستان موس  صدر نگران امنیت او بودناد. هنگاام و منیقه  رانیبا ا 

میم خاود کردناد کاه در تصا آنهاا باه او اوتمااس م شهریور ما  بپذیرد رم در اواو  بهتووف در طرابلس وح  از پرواز  یبرارا   درخواست سرهن  وذاو

گ تناد  ود. آنها به اودر گذاشته بتله ای برای موس  صمشکوا بودند که رهحر ویح  نیگ شا   سین اردن و رویس جمهوری اوجگایر  نظر کند. دیتجد

و کند. پرویگ  ر خود را وغ. دیپلماتهای ایران  طرودار موس  صدر نیگ به او توصیه کردند تا برنامه های سمستعد خشونت استو  ""که 

اما موسا   ""ثابت  به خاطر میاورد: 

جارات  م واذاو  مسلمانم  تارهحر یک د که نتصور ک ستتوان  و نم شتا،تماد دا به ودرت ترغیب خود او به شدتصدر تدت تاثیر ورار نگروت. 

    .داشته باشد بود را مدحور و مدترمکه  انسلمم  تیبه شخص آسیب رساندن

 
*** 

ه کاهشادار داد  ومنتشار کارد  ای ژ یاسارمقاوه و هاانیک ریو ساوگرد سقوط مصدقم ساردب  مل امیروز وامرداد ما م  28در صحح روز      

»کشور 

"چارو  نس مواوق بود:  "

" کم رما بود. واشنگتن پست گگارش کارد:  شدیدی یتنش زاو ای  "
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«" 
میحو،اات گاگارش کردناد:  گرمام کمحود آر و ویو برق را تدم  کردناد. سخت یاز روزها گرید  کیبادان ساکنان آدر جنور کشورم  

"

هناوز مدلهاای  میحاوع هیاتهودارای  ینماهایسا "

. دو گذاشاته باودنمایش به  صندو  تقریحا پر از جمعیت ویلم گوزنها را 600سینما رکس با  و در شنحه شب بود  مورد ،الوه مردم برای ورار از گرما

  اوادام بعناوان آن ماواک ای مجادداز  ادثاه  یریجلاوگ یو بارا به آتش کشیدن سینما رکس داشاتند  در قما  پیش اوراطگریان مذهح  سع  ناموو

 سااون ،قاب نگدیاکن در اواساط پخاش وایلمم تماشااگرا شاود.ورود خرابکارن تا مانو با پیچ بسته بود  داخ   سینما را از خروج دربهای  اطیا ت

 ""  شدم زد یادیور  کیتار درمتوجه سر و صدای  در پشت خود و بوی سوختگ  شدند. 
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 ترور بگر 

 

 
 من به آنها چه کرد  ام؟مگر 

 سپهحد ناصر مقدم
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"باز ماند  ای گ ت: . آورد دوریادهای ،قب ساون سینما رکس سر در گم  بوجو

ت و شات جمعیا 

وساط دود تنحاختاه و یاا  نهای  که زیر دست و پا جانو   هستند. آدربها زد  کورمال کورمال خود را به دربهای خروج  رساندند و متوجه شدند که 

"یک بازماند  دیگر گ ت:  .سوختنددر بر گروته شد  و شعله های آتش  مسموم خ ه نشد  بودند توسط

"                         
 

شاد کاه ساع  در   و خیابانهای اطراف سینما بگودی سراسر از خانواد  هام دوستان و همسایگان نگران پخش شدواجعه به سر،ت  نیخحر ا 

یگ ات: مایان واجعاه باود  شدند. یکا  از اوارادی کاه در خیاباان شااهدن مووق به اینکاربخاطر دودم  رارت و آتش بسیار اما  داشتندباز کردن دربها 

"

باه مدا   و پنج دویقاه اووین نیروهای آتشنشان  بعد از بیست "

ت ن ورار داشازمییر زدر  شیر آتشنشان نگدیکترین دومین و و غیر واب  است اد  است. شکسته   آتش نشان ریشرسیدند و متوجه شدند که دستگیر  

اوتاد   وا ری که بر روینداشت و واب  است اد  نحود. یک  از آتشنشانان  که توسط آجکاو  مین شیر وشار آر و توسط کاش  پوشاند  شد  بود و سو

"بود زخم  شد  بود گ ت: 

 باهق مدادگران موواا "

" .باه داخا  دویدنادو ساپس شدند  منامدل  به   بازماند نیچندبیرون کشیدن  و درر کیباز کردن 

". شااهدی میگ ات: نادبود  مواجه شد  جهنم ای آتشنشانان با صدنه "

" 
ز مددود بازماندگان  سین تکحعل  زاد  م جوشکاری بیکار و معتاد به هرووین بود که به تازگ  طرودار اسالم اوراطگارا شاد  باود. یک  ا 

مینا  وابساته باه خ او یک مرکگ درمان ا،تیاد را ترا کرد  و با سه تان از دوساتان خاود کاه باا گروها  مدلا  و سینما رکس زدنروز وح  از آتش 

هار  .انجاام دهناد  مل امیوروز و  1332امرداد  28 بگرگداشتمراسم  یخرابکارانه برا  اتیمل، تاند شتآنها دستور دامالوات کرد. آشنای  داشتند 

نمای سهیال را مک کرد  و سیچند که تکحعل  زاد  تاز  چندین سا،ت بود که از مرکگ ترا ا،تیاد بیرون آمد  بودم اما وحول کرد تا به دوستان خود ک

ه مدلا  در خاارج شاهر بان ر  4روز بعد این  .،م  نکردمورد است اد  در  مله  مواد آتشگایم سینما داخ  تماشاگران ش بکشند. از بخت خوربه آت

ات ااو   وروبارو شادند  روته تا ودرت مواد آتشگای مورد است اد  خود را امتدان کنند. آنها شب به شهر بازگشاته و باا ساینمای تعییا  شاد  ساهیال

وان بلیط ویلم را جشب هستند. این مردان  8ه شدند که گیشه های سینما رکس هنوز در  ال وروش بلیط برای اکران ویلم گوزنها در سا،ت متوج

نما و وش تانقالت سایمکث میان ویلمم به  ب  سینما روته و بر روی مدا  وارتهیه کرد م بر روی صنلهای ،قب ساون سینما نشسته و پس از شروع 

روشان  وواین کحریات راا  میروت چهار بیری مواد آتشگا ریختند. تکحعل  زاد  باا اوتخاار کاما  خروجو تنها را    اصل های به سمت پله که راهرو

عله ور شاآتاش در  اال  ه و از مد  گریخت. رهگذران به پلیس شهادت دادند که وردی را دید  اند که هنگام  کاهانداختمواد آتشگا  بر روی کرد م

 از مد  گریخته است.شدن بود 

. تعداد شدند داریب   بود از خوارمردم زن و کودا شد 377با،ث مر  سینما  کی آتش زدنکه تنها ،م   ندیخحر ناخوشااین  اب انیرانیا 

 بود.  ستیم تروراودا نیمرگحار تر خود در زمان ودوم   از زمان جن  جهان نوع خود نیبدتر م،مدی این آتش سوزی .دیرسن ر  430به  ی تل ات نها
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"یک  از روزنامه ها گگارش کرد: 

کشاور در سارار  "»

"بسته شدند. مساوری گ ت که  از وربانیان سینماها بعنوان  مایت

دواتر  "

ای و منازل با پارچه های مشگ  رن  پوشاند  شد  بودند. پگشکان صدها ن ر را بخاطر شوا های وارد  درماان ما  کردناد و داروخاناه هاا از داروها

تاالش  ت ما  خواساتند تاا در ماوردمقامال  شهرها تجمو کرد  و از صش خاو  شد  بودند. در تمام  استان خوزستان جمعیت در میدانهای اآرامحخ

 و مجازات کنند. ی شناسارا و مجرمان  بررس  کرد تدقیق و  بودجان وربانیان انجام شد   نجاتضعی   که برای 

 
*** 

 ن ساینما رکاس وزدتاریخ آتاش  .ارتحاط داردما  رم ان  یبه شورش هاآبادان  سینما رکس،مدی سوزی تش داشتند که آ دیشک و ترد  تعداد کم

ما   9ول طوته بود. در آتش سوزی. سینما رکس یک بار پیش نیگ مورد  مله مذهحیون اوراط  ورار گر  روز ویام مل  واب  توجه بود و همینیور مد

بارای جنایات  نا و صدها مد  تجاری خصوص  را به آتش کشید  بودند. سخنران  های باورنکردن  خمی سینما 29گذشته نوکران انقالب  خمین  

کاه  ختواجعاه ای ساا آبادن رکس نمایس ازشلوغم  یاز  الل ها و مواد من جر  در و اها  اسالم مخ   نیروهای و است اد  یپهلو کار نشان دادن

"گ ت:  اسد اهلل نصر وزیر کشور .بود در انتظار وووع

م ،قاب اوتااد  نحاود تعدادی بدبخت و اتاودامنتیجه رکس  ینمایس ادثه  "

 در طاول ماا  .باود یهلاودووات پ یها هیپا ورزاندنو  رانیجامعه اانداختن و شت به و   اتثح  ب یبراشد  هماهن    ستیترور ۀمحارز کی مدوربلکه 

باه  بار 161 انجام شد  بود. ،مدی ،ملیات آتش سوزی 184کار گذاری و بمب در اماکن ،موم   123رم ان مقامات گگارش کردند که تعداد 

 24ودناد. در ،ارض اماکن ،موم  و تجاری مورد  مله وارار گروتاه ب 336 داو  تعداد آن  مله های مسلدانه بودند.  3شد  بود که   ملهپلیس 

شد  بود  تن 3به مر   سا،ت  که  ادثه سینما رکس آبادن بوووع پیوستم اوراطگرایان مذهح  یک سینما را در مشهد به آتش کشید  بودند که منجر

وی تهران بعلات آتاش مجرو  شد  بودند. رستوران معروف  اتم در خیابان پهلیک سینما ،مدی ن ر دیگر در آتش سوزی  2م در  او  که در شیراز 

 سوزی ،مدی بشدت آسیب دید  و کابار  باکارا تخریب و غارت شد  بود. 

 .ندشاد قیتشو ی آن نیگکشتار آبادان و هرج و مرج بعد ا تما  از   تماموران خمین  دست از کارهای خود نکشید  و بسیاری از آنان  

چاه و کو ازه آنها را ک رهگذران توسط هشدار رازیدر ش نمایسقف دو س یبر رومواد من جر   در کارگگاریتالش دو مرد این جنایت  روز پس ازپنج 

خریاب ش سوزی ،مدی تماوک این دو سینما یک یهودی و یک بهای  بودند. بازار سحگی وروشان جنور تهران توسط آت شد.  خنثدید  بودند  ابانیخ

 آتاش زن باه یاک داوارا زخما  شادند. در جاای دیگار پایتخات باود خانواد  آنانکه متعلق به سه کودا در پرتار بمب من رجه به مح  وروش  شد و 

تاار ش نیگ بمب پرو به طرف کلور شحانه دروی می سن  پرتار کردندمدرسه کودکان معلول وکرکارخانه آبجو سازی  مله کرد  و اوباش به طرف 

یاگ نو در ایاالم  در شاهر ووچاان در اساتان یاگد یاک دوتار شارکت سااختمان نیگ انحار بندر مورد  مله ورار گروات و غاارت شاد و  شد. در خرمشهر

": ا،االم کارد خاود سارمقاوه صا ده نخساتای در  روزناماهرستوران  که در پارک  ورار داشت به آتش کشاید  شاد. 

 

" 

"خواستند که وا،ظین از شهر بیرون انداختاه شاوند. دان کالنتری ها را تصرف کرد  و تن از ساکنین خشمگین آباهگاران  

ناظران متوجه شدند که خمینا  تنهاا مرجعا   "

است که آتش زدن سینما رکس را مدکوم نکرد  است و آیت اهلل ،ظم  شریعتمداری رویب خود خمین  را ماتهم باه دسات داشاتن در ایان جنایات 

"او اضاوه کرد:  ""کرد: 
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اماا او کرد و از مقامات خواست تا کسان  را که مسئول این جنایات هستند تعقیب و دستگیر کنادم  صادر و همدردی تیتسل هیانیشا  ب 

روز  مواتااج اوملا مماادر هر ساوه ملکاه .  برگگار کندمل امیز وبه مناسحت رو خود راسا نه  جشن داد مادرش اجاز  و وا ش  را مرتکب شداشتحا  

لام هیچگاا  اجااز  ،وزیار درباار اساداهلل  .جشن میگروات آباد در باغ کاخ سعد باشکوه   همانیبا م1332را در سال  بازگشت پسر خود از تحعید

اوکاار ،ماوم  هراساید.  ساوه ما  82  از درگیری با ملکه مادر مل ی،گادار بهحوههدر را نمیدادم اما جانشین او هویدا  ت    جشنچنین برگگاری 

  نهاونادی بخااطر هوشان .کردنادمدکاوم باود خاود ،گیاگان مار   در  ال ،اگاداریکه آبادان   در  او نیشامپارا به نوشیدن  یایران نخحگان پهلو

"میاورد: 

"مها بود. هرچند که در داخ  کاخم وحخندها به تنگ  وحاس شب خان "

نواد  باه خااگ اتن سالیت تباادان و آتن باا . در اوای  روز دووت درخواست او را بارای روادبومحارز  در  ال با ا ساسات خود  شهحانو ور  نیگ "

نست شاورش سیب دید  م  تواآن شهر آد و وجود او در کننتظمین  ندنم  توانسترا منیت او به شهحانو ور  گ ته شد  بود که اوربانیان رد کرد  بود. 

"را بوجود آورد. او بخاطر میاورد:  جدیدی

" 
       

خاود را  کوتسا اتیکه او نها  هنگام .کرد   ظ میلق خود راسکوت  ایجاد هیجان یخود برا همیشگ با استعداد   نیخم سه روز یبرا  

" خمین  ا،الم کرد: د.روت  ،ام کو به ترور  داد  و شا  را متهم رییرا تغ موضوع ،جیح م به طرز شکست

!.....

"خمین  هشدار داد که  " 

"شییان  شا  این جنایت تالش  ".

د ضامحارز   ی آرشیتکتشاگرد خمین  آیت اهلل یدی  نور "»

"که را  ""و به میان کشاند اصول اخالو  را پای نیگ سریعا  یهودی

اجعاه تکارار ودر مساجد پایتخت وا،ظان طرودار خمین  ناماه ای سرگشااد  را کاه همدسات   کومات پهلاوی را در ایان  .مدکوم کرد "

که  "" اتیناجو به ن ر در  رم امام رضا تجمو کرد   30.000ت   دود یمیکردندم در  او  که در شرق کشور در مشهد جمع  میکرد بازخوان

  .گوش میکردند شدمیبلندگو پخش از  اتیجگو با

با با  روتن ا ساسات ،موم م خمین  و نوری مووق شدند تا بسیاری از ایرانیان معتقاد را واانو کنناد کاه شاا  دساتور آتاش زدن ساینما  

یاندازند. ،گای ،موم  در آبادان شدت گروت و د  ها هگار ،گادار کردند تا تقصیر را به گردن دیگر مراجو بسع  رکس آبادان را صادر کرد  و سپس 

"در وحرستان شهر تجمو کردند. شاهدی ،ین  گگارش کرد: 

" 
کاه  پیش آهنگاان جاوان  ساپردرا به  جمعیتنترل کاز هراس شورش شورای شهر اجاز  ورود پلیس و ماموران آتشنشان  را به داخ  وحرستان نداد و 

ها انداخته و م  خواستند که آنها وحر داخ به  خود را و  خود را پار  کرد یوحاس ها ی خود را کند مموها که دبودن  کشته شدگان شاوندانیخو شاهد

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

287 

 

که تعدادی اوباش به آنها  مله کردند پا به وارار گذاشاتند و  گگارشگران روزنامه ها و ،کاسان هنگام  ند.ندون ک انشیبا دوستان و خانواد  هارا نیگ 

و آتاش چنیدن ن ر از آنان بشدت زخم  شدند. ،گاداران در خیابانهای مرکگ شهر آبادان دست به تظااهرات زد  و بانکهاا و مغااز  هاا را تااراج کارد  

 سیپلا باه و شخصا  خاودداری کارد تل اات تاا از سااخت خود   تیامن یروسااز م شا  یشهر،مد   امیو دومیندر مواجهه با سوزی برا  انداختند. 

ووت  به شا  اطالع داد  شد که نظم و وانون بدون دادن تل ات برورار شد  اساتم  .کنند و نه بروی خود آنها با ی سر جمعیت شلیک به دستور داد تا

 کرد. ور نمازی تماس  تل ن  گروت و از او ودردان ااستاندار خوزستان ب ااو ب

سااا و مدتویاات ک چاایرانیان خود را برای  مالت جدیدی در ساوروز توودت   رت ،ل  آماد  کردند و نیروهای امنیت  ایستگا  های            

یگذشات م ا هار روزی کاهباکیف اوراد را در وزارتخانه های دووتم هتلهام رستورانها و اماکن ،موم  برورار کردند. مقامات نگران متوجه شدند که 

 یاا وقاط صادها ن ار ود  هاا  باه که وقط در یک ماا  پایش کنندگان تظاهرتعداد  بود. شیدر  ال اوگا شدیدا شورش کنندگانتظاهرکنندگان و تعداد 

لیک بیارف شامیرسیدم  اا  باه هاگاران ن ار رساید  باود. باا سااواا ت اعیف شاد م ارتشایان باه ساربازخانه هاا مدادود شاد  و پلیساان  کاه از 

م تظاهرکننادگان در 1357شهریور ما   3کنندگان منو شد  بودندم ترس تظاهرکنندگان ریخته و به خیابانها سرازیر شد  بودند. در شب جمعه تظاهر

را  ن تشنشاالنگهای آبا پلیس درگیر شد  و مناطق بسیاری را به آتش کشیدند که با،ث شد تا آتشنشانان ش داشتندوم که پرچمهای سیا  در دست 

. اواراد نادپرداختلایس پو پرتار سن م آجار و ماواد من جار  باه طارف  دادن شعارف تظاهر کنندگان بگیرند. روز بعد چندین هگار تظاهرکنند  ببه طر

  ایتخات منتقاپه خیابانهاای باکوکتی  موووتف پرتار میکردند به دام اوتادند. نا آرامیها ساریعا شان پلیس توسط مردان  که از پنجر  خانه ها به طرو

. در ه آتاش کشایدندپرداختند و در شمیران س  ن ر از اوباش شعحه بانک صادرات را با تشد و جمعیت  در جنور شهر روبروی یک مسجد به تظاهرا

تاش شاهر را باه آ کرج شورشیان به سینمای   مله برد  و شیشه های بانک  را شکستند. در جنور کشاور در آباادان متعصاحان ماذهح  باازار باگر 

ه کاروریسات  هنگاام  پلیس در همدان برای خلوت کردن خیابانها اودام باه شالیک هاوای  کارد و تکامال نابود کردند. چند صد مغاز  را و کشید  

 بمب او وح  از مو،د من جر شد جان خود را از دست داد. نا آرامیهای خشونت بار در چندین شهر دیگر نیگ گگارش شد.

 
*** 

 

"آتش کشید  شدم رضا ویح  در وین بسر میحرد. او بخاطر م  آورد: ووت  سینما رکس آبادان به 

باه  ارا رکاس آباادان ساینم ویدووت از ووا ت سیر خواست تا،موم ن از هنگام  که وزیر اطال،ات داریوش همایو "

 م ویح  نگران شد.دنکشبچاوش 

تهران پسر دای  شهحانو ور  ]ویح [ در جلسات  که مسئو ن دووت  و درباری برای بدث در مورد بادتر شادن اوضااع امنیتا  تشاکی  در  

"دادند شرکت کرد. همه منتظر ،المت  از طرف شاا  بودناد تاا کااری انجاام دهناد. ویحا  گ ات: 

«

 ""ویح  با دیگران هم وکر بود که  "

اونادی و ه هوشان  نهاو با ""او بخاطر م  آورد

ادن اسات. و  در  ال اوتند که چه ات انجلسه ای در دوتر وزیر دربار هویدا پیوست. آنها م  خواستند بدا در سین وردوست تیمسار ارتشحد ساواا 

"وردوست گ ت: 

" 
 

*** 
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" ارت گ ات: تحلیغاات  سا أتیامعااون هچاارو  ناس  .بودند ماند   از بدران جدا باوای بصورت کنجکاوانه دیپلماتهای آمریکای  در تهران 

ز داال اوواین روباا این "

گ او ود. بار روی میابامصاادف باا خاکساپاری در وحرساتان آباادان  بعد از تعییالت تابستان  خود از سوا   مکگیکبازگشت س یر سوویوان به ایران 

 داشات. وارار ه شاد  باودسمتپ  نوشاتاجان که توسط  ریاخ یو شتناا ه ته ها ویدر مورد ووا  ادداشت م یبا ی تود  ای از پروند  های انحاشته شد

"ایران بود:  گیغم انگ کنند  اوضاع منعکس  انتخار کرد  بود ،نوان  که او برای این یاداشت

"  
 

*** 

        

یان نتیجاه ز اینکاه باه ادیپلماتهای اسراویل   ادثه سینما رکس را نقیه ،یف تعیین کنند  ای در بخت و اوحال شا  ولمداد کردناد. بعاد ا مبر،کس

شاور خاود بازگشات باه ک در  االیوری ووبران  کاه  اسراوی  رسیدند که اکرا  شا  در است اد  از ودرت به معن  آن بود که کار او تمام استم س یر

از  دان اساراویل ی بودم از وزارت خارجه خواست تا طر های  اضیراری برای بیارون کشایدن تماام  شاهروندیجد کیپلماتید تیوحول  ماموربرای 

ی آیات اهلل لیاات ضاد یهاود،م اسراویل  ها نسحت به و شت  که در میان جامعه یهودیان ایران  اوتاد  بود نیگ بسیار  ساس بودناد.ایران تهیه کند. 

"روزناماه اورشالیم پسات گاگارش کارد: ضد یهودی را در ایران از خوار بیدار کرد  بود.  ر مانه  ب یها  ژگیونوری 

««

"جگو  های تحلیغات  در  وز  های ن ت  پخش م  شد که از  "

ی شاورهاکان خاود باه کتحعیت کرد  و به وروش اموال و ورستادن همسر و کود ارامنه  دیمس تیجمعیهودیان ایران  از  "

"روزنامه اورشلیم پست در روزنامه سوم شهریور ما  خود گگارش کرد: امن مشغول شدند. 

"  

"سوویوان با ووبرران  مالوات کرد. ووبران   سر،ت  وادث ازسر در گم  

د. او ران  دخاوات کارن اساتم معااون واوبدااوتا   در  الات او چه کرد  وکر مدهد که  حیتوضهنگام  که سوویوان از او خواست تا  "

 "": مانند اینکه گ ته باشد دنبه او نگا  ک او طوری سیروبا،ث شد تا که  یگ ته ا ""گ ت: 

 
*** 

 

باه  گیاگاذار صالح آم یکاه شاا  بارا ی رادیاهار امنما رکاس م ویام رم انم نا آرامیهای اص هان و آتش سوزی سای1357 وادث شگرف شهریور 

کاخ متوجاه  دکنندگانیبازدد ماموریتش شک کرد  بود. رودر مبرای اووین بار در بیست و پنج سال  .از بین بردداشت در سر   سحک غرب  دموکراس

"رضا ویح  گ ات:  .بودروته  نیاز ب همیشگ  او  و شاداب  رو رانشسم ا،تماد به ن . است مت کرو  مقهوراز  د معمول  شتریشدند که او ب

نا آرامیهای خیابانها را کار تعداد کما  او دیگر نم  توانست  "

 .اشاتداو  شاخص ضدیت بااو  میبا رژ یمخاو ت گسترد  ترای  شهریور ما  اشار  بر در او تیچشم انداز جمعتروریست و ناراض  در نظر بگیردم 

او تحدی  شاد.  ""به  ""سواو  که او از خانواد  و دوستان میکرد از 

کاه  و شک داشتم وریاد م  کشید خانواد م مشاوران و وزرا یا، ا بر سر ی خودروزها نیو در بدتر شد  و تلخ  ا ساس گنا م خود تر م تسلیم

د بچه های ووس ،م  میکنندم اگر آنها دیگار بع   اووات او مردم ایران را مقصر میدانست که مانن .کند ا،تماد ستتوان  م به کدامین آنها انیدر م

 نشیابرا بحینند. در اوایا  شاهریور ماا  نخسات وزیار آموزگاار  کار خوداو را نم  خواستند م  توانستند خود ادار  کشور را بعهد  بگیرند و نتیجه 
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"مقدم هشدار داد: سپهحد آموزگار به  .کرداراوه    اوذهن شانیپر از وضورا  یا نگران کنند 

کاه شاا  در  اشاتدن یادآوریبه  یازیکس ن چیهاو همین صدحت را برای ا، ای شوا زد  کابینه تکرار کرد.  "

 .ترا کرد  بود ایران را نیگ بار وح  کیمشابه   ییشرا

گاذار  یاو طار  خاود را بارا. دآور یرواز یک ،م  اوراط  به ،مل  اوراط  دیگار و شدمرتکب شا  اشتحا  دیگری  م وادث ازشد   جیگ 

" .به آنان اراوه کردخواستند   مردم مآنچه را که آنم  یو به جا  رها کرد  به دموکراس  جیتدر

"          
 

 ساتمیدر واواو آرزو داشات س ایااو در نظار و سوویوان توضیح داد که شا  معتقد بود که  وادث دست او را بسته و او سریعتر از همیشه  

"س یر آمریکاا در گاگارش خاود نوشات: را باز کند.  اسیس

ان شاا  داد کاه دشامن سوویوان هشدار "

"

ام دهناد و چه کاری انجا مقامات ارشد ایران  خود نامیمئن بودند که "

"این مسیر کرد  بودند چگونه ،کس اوعم  نشان دهند.  ت  آنهای  که شا  را تشویق به روتن 

«" 
اجاز  دون مواد زاود هساته  گیاو معامله بدث برانگبود.  ضعف به طروداران و مخاو ان شا  یک سری امتیازات جدید را ا،الم کردکه نشان 

 کناار ریانخسات وز از پساتر را اموزگاآ دید و جمشاخاارج کارآناان را از کشاور  یو خانواد  هاا خود برادران و خواهران مرا وغو کرد ریدر کو یا

و اکارد.  یو نیگگیجاا را داردمارشاد ،لماای  ریو سا یدارعتمیبا شر  روابط خوب   بودگ ته شد شا سنا که به  رویس م و جع ر شریف امام گذاشته

ء ومظناون باه سا ید  اباه طاور گساتر و کرد م  تیریرا مد سلینت بود که ثروت خانواد   ،ام  استمداریسشریف امام   .جاوح  انجام ندادانتخار 

هاا و هتا   ونیز هماان کاازا یارینظارت داشتم شام  بسا ر آنهاب که او ادیبن یگذار هیسرما ینمونه کارها بود. یپهلو ادیبن یها ی از دارا است اد 

ت  شنیدند که شا  در  ال نیگ از این انتخار شوا زد  شدند وو   ت  طرودران پر و پا ورص بود. ایادگرایبود که اکنون تدت  مله مسلمان بن ی ها

 کنار گذاشتن آموزگار و جایگگین  او با شریف امام  است.

ما  هوشن  نهاوندی که خود نیگ خواهان بدست گروتن پست نخست وزیری بود به سعدآباد روت تا میمئن شاود  ریورشه 2در صحح روز  

او هنگام  به کاخ رسید که ساپهحد مقادم در  اال بیارون آمادن از دوتار کاار شاا  باود. که شایعه نخست وزیری شریف امام  صدت دارد یا خیر. 

ندم مقدم نگدیک شد و از نهاوندی پرسید که آیا امکان آن وجود دارد که نهاوندی سریعا ورار مالوات  با شاهحانو هنگام  که این دو ورد یکدیگر را دید

"ور  ترتیب دهد. شهحانو ور  به سخنان مقدم گوش داد که از او ،اجگانه میخواست تا از  انتصار شریف امام  جلوگیری کند. 
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" 

"با دوتر کار همسر خود تماس گروت. او توضیح داد: شهحانو ور  گوش  تل ن را برداشت و  

 چناد از پاس 

" کنند  خود کرد و گ ت: بازدید دو رو به و ویو را تل ن داشتم برای گ تن شا  به آنچه دادن دویقه گوش

"            

"ور  سپهحد مقدم نارا ت  خود را خاو  کرد. خارج دوتر شهحانو  

" 
از او  را او همکاران از بسیاری غرور نهاوندی شهحانو ور  دوبار  سع  کرد. او نهاوندی را برای پست نخست وزیری پیشنهاد داد. گرچه 

"اورد: او بخااطر میا .ما  شاناخت تخت و تاج به ووادار و آزادیخوا  و طلب  اصال ممعتحر یراند  بودم اما شهحانو ور  او را ورد

"  

درخواسات او را شاا   ""است  مشابه کرد. او بخاطر میااورد: رضا ویح  درخو 

 گروات با  سمت به را ددستهای خو کف براوراشتم را خود دستهای شا  نکتهم این بر تأکید برای ""نگونه رد کرد: یا

" : رکت داد پایینبا  و  سریو بیور را آنها و

"      
 

*** 

 

شد. اردشیر زاهادی  شهریور ما  دربار ا،الم کرد که جع ر شریف امام  بعنوان نخست وزیر جدید ایران جایگگین آموزگار خواهد 5در روز یکشنحه 

"س یر ایران در واشنگتن بخاطر میاورد: 

) .St 76ت جیماگ. او به پرویگ راج  سا یر ایاران در درباار سانشاهدخت اشرف نیگ  برای این انتخار کامال شگ ت زد  شد  بود ".

James)  :گ ت"

"شااهدخت اشارف از  "

 .انتقاد کرد "

سخت وزیری منصور شدم او در برنامه ای تلویگیون  ا،الم کرد که اصال ات انقالر س ید در روز یکشنحهم روزی که شریف امام  به ن 

 کاه داد نشان وی اظهارات ""

را جاایگگین تقاویم هخامنشا  دووت جدید تقویم شمس  اسالم   .بود کام در  ال ،قب نشین   اسالم   مالت انقالبیون در مقاب  پهلوی دووت

کاه اوواین در دنیاای اساالم و تنهاا وزارتخاناه ناوع خاود در  مور زنان به رهحری مهناز اوخم باز گرداند و وزارت ا 1357کرد و ایرانیان را به سال 

و پ ناات هاااووس  (Play Boy)م مجلااه هااای پلاا  بااوی بسااته وروشاا دنیااا بااود را منسااوخ کاارد. بارهااام کلوپهااا و مغاااز  هااای مشاارور  تمااام 

(PentHouse)  روزناماه هاای ایاران مجااز باه نشاان دادن ،کاس و ناام  1342و برای اووین بار از ساال  دکه های روزنامه وروشیها جمواز روی

                                                           
  .م  باشد انگلستان پادشاه  سلینت  دربار جیمگ سنت دربار 76
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"روزنامه تایم گگارش کرد:خمین  در ص ده های روزنامه های خود شدند. 

(Cannon)

 نایم ورنا  تاالش ناخوشاایند در و ناگهان  امام  پایان  شریف امتیازات با محارز  ار،ار خمین  همرا  "

 .آورد ارمغان به غرب  سحک مدرنیته و سکو ر  کومت و ایران مذهح  های سنت تعادل در برای ایجاد پهلوی سلسله

 
*** 

 

اشته باشادم در ده ای مدرمانه با نمایند  شا  جلسدر آنجا دو روز پیش امام موس  صدر در را  س ر سه ه ته ای خود به رم و آومان غرب  که ورار بود 

  راوادین همراهاطرابلس تووف کرد  بود. موس  صدر توسط دو تن از همکاران خودم دستیار خود شیخ مدماد یعقاور و خحرنگاار وحناان  ،حااس بد

"در  .رد  باودکا توصایف ایاران وواایو را درباار  خاود دیدگا  منتشر و ورانسه ووموند در ای مقاوه موس  صدر شروع س ر از وح  کم  میشد.

د. وباشاد  یر متصانناد طحقات مختلف و گرو  های اجتما،  که بهم پیوسته تا بر ضد ب  ،داوت  محارز  کآرمانگرا از  موس  صدر طر   "

در  واوعا  ادی اایان مقاواه ت .داشات میابقات ورانساوی روشنگری های سنت با و بود اکثریت شیعه ت کر کنند  منعکس مقاوهم رو  طرز نگارش و

 ناه و هاا ایاد  رانقاال باه و مشاکالت توصایف بارای "" کلمه از صدر موس  .توسط خمین  بود شد  اراوه خشونت و بنیادگرای  پیام مقاب 

باه رسامیت  هلاویپ دووات باا مخاو اتبا  رهحری دررا  "" رهحری نقش سع  کرد  بود تااو  اگرچه .داشت اشار  یاس انقالر س

 ارشاد رو اانیون .درکن  مایت مذهح  ومت  ک با سلینت  جایگگیناز  یا و درنک مدکوم را شا  شخصا در هیچ جای مقاوهصدرموس   اما مبشناسد

 و خمین  ا مد ندمان اورادی ظن سوء و شک ت عیف برای که صدر موس  مقاوۀ و کردند م  انتخار شد  بیان دوت جمالت با ار خود نظرات اغلب

 .نگه میداشت ایجاد روابط دوبار  با نیاواران بازبرای دربها را  واوو در بودم شد  نوشته بن  صدر ابواودسن

انتظار میروت که آیت اهلل بهشت  نیاگ باگودی باه  برد  شدند. (Al Shati)  اوشاط  موس  صدر و همراهان او از ورودگا  طرابلس به هت 

سا  صادر معماو  باا مو .خود انتشار ندادناد کشور در اسالم برجسته رهحران از یک   ور از  هیچ خحری آنجا برسد. جاوب بود که میحو،ات ویح 

دند کاه او نگار متوجاه شان س ر هیچکس خحری از او نداشت. کارورمایان بدراودین خحردوتر کار و خانواد  خود هنگام س ر تماس میگروتم اما در ای

 8-7 شاب در ر راصاد موسا  راضاایت داد تاا نهایات در خحر و یا مقاوه ای برای آناان ن رساتاد  اسات. واذاو  هیچ هت  در خود اوامت طول در او

رسید. موسا  نرگگ به طرابلس هگرو  بهشت   .غله ای دارد و وادر به مالوات آنان نیستمش پر اما بعدا اطالع داد که برنامه شهریور ما  مالوات کندم

 9بعد اط ظهر روز  1یک تله بودم و در سا،ت صدر طاوت خود را از دست داد و تصمیم به روتن گروتم شاید متوجه شد  بود که د،وت به طرابلس 

 یکاامآمر اطال،اات  ویس،روات به رابط خاود در سار یاران یاسر دست از دید  شدند. یک  شهریور ما  توسط گروه  از مساوران وحنان  در  ب  هت 

 :که چه ات او  اوتاد  بود بیور مدرمانه گ ت CIA بیروت دوتر رویس امگم رابرت

 

یم ایرانا  را تعلا ایرانا  کاه چریکیهاای یک گارو  شاحه نظاام  بنیانگذار مموس  صدر در خیابان به مدمد صاوح  سین در بیروت یک  از دوستان 

 طارابلس به پرواز برای خود وصد از  سین  که میدادم برخورد کرد.  سین  موس  صدر را میشناخت و با سرهن  وذاو  رابیه خوب  داشت. زمان 

 بادون هایج و شاد خیر  به او  سین . برساند صدر موس  به سالم او را خواست تا او از امام دوست کردم دحتص وذاو  های جشن در شرکت برای

 ".است صدر تمام موس "ک ر : گ ت توضید 
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 Hua)چاین هاوا گووو نا   کمونیسات  اگر در ه تم شهریور ما  هنگام  که موس  صدر در هت  مشغول استرا ت بودم شا  و شهحانو وار  رهحار

Guofeng)  .باه امنیتااوضاع را در کاخ سعد آباد پذیروتند. اووین س ر یک رهحر  گر کمونیست چین به ایران در بدترین زمان ممکن ات اق اوتاد  

 باا آنجاا از و هروتا داشاهی بارج باه ماشاین وسایله باه رهحار دو و شد طالی   ذف درشکه ای در تا کاخ ورودگا  از معمول س ر که بود سخت  دی

"روزنامه واشنگتن پست گگارش کرد:  .کردند پرواز گلستان کاخ تا را کوتاه  واصله هلیکوپتر

آنهاا  "

آنهاا باه یاک باناک و یاک ساینما  ملاه کارد  و  .کشاید تهاران شاهر مرکاگ باه را معتارض هگاران شحانه آمدند. تظاهرات   ال هر به ان[]تظاهرکنندگ

 .ندپرداخت زباوه های سی  آتش زدن به و روت و آمد خودروها  مله کرد  از جلوگیری برای پلیس خیوط نهای اطراف را به آتش کشیدندم بهاخیاب

ضیاوت رسم  بودند که یک  از دستیاران شا  به او نگدیک شاد صرف شام در ا م شهحانو ور  و میهمانان چین  آنها در  ال در نیاوران ش 

 کاه کسا  بارای خواه  کارد و رواتماز میهماناان خاود ،اذر و بر خاست میگ روی از سپس کردم وکر ودظه چند کرد. شا  ای و در گوش او زمگمه

 ما  گیچیا کردنادم چاه   هاای دزدکاناه ای باه یکادیگرایرانیان  اضر در سااون نگاا .سابقه بود م این ،م  ب سم  بودشدیدا پایحند آدار و رسوم ر

ی ورود باه اتااق رسم  خاود کناد؟ چناد دویقاه بعاد شاا  بازگشات اماا بجاا شام میگ را مجحور به ترا ا،لید رت که باشد مهم توانست تا این  د

رد نیاازی که شا  اشار  کو سپهحد مقدم اشار  کرد تا به او ملدق شوند. مقدم خواست تا کال  خود را بردارد غذاخوری به نخست وزیر شریف امام  

  ساینم صادام از  نا گ ت که چند دویقه پیش تماسا  تل آنها دادند که به گوش کنند  ای به سخنان شا  خیر  سکوت در دو به اینکار نیست. این

»": داشته است کردم م  زندگ  حعیدت در آنجا در خمین  که ،راق رهحر

 

" 

کردند. مقدم  رو  برای گ تن نداشت و ترجیح داد تا نظر نخست وزیر را بشانود.  تورد دویقه ای با یکدیگر مششریف امام  و مقدم چن 

" شریف امام  گ ت: .دعهد  بگیررا ب وجرمیک  وت  تیمسئوو از طروین نمیخواست هیچیک

"  

باه صادام  ا پاسخ خود رااو چرخید و بیرف را  پله ها روت ت "": گ ت ا واطعیتو بآنان نگا  کرد  و  شا  به

هاا پاایین  س شا  از پلهین بار در پانگد  سال گذشتهم شا  زندگ  مردی را که میدانست م  خواهد او را تخریب کند نجات داد. سپبدهد. برای دوم

 آمد و به ساون غذا خوری بازگشت و بر سر میگ غذاخوری نشست مانند اینکه هیچ ات اق ،جیح  نی تاد  است.

*** 

 

ر دهاا   نااآرامتشادید ر نظارت ب یبراپیشنهاد کرد که دووت او کمیته ای اضیراری  وری ووبران یاوی  شهریور ما  س یر اسر 8روز بعدم چهارشنحه 

 سیواناور ساادات و راجمهاور مصارم  سیصلح با رو پیمانمذاکر  نخست وزیر اسراوی  مناخیم بگین در کمپ دیوید آمریکا برای  .ایجاد کند رانیا

 .در کردصا  یاسراو  تیمنا یروهاین توسط را رانیاز ا  لیشهروندان اسراو هیتخلمجوز  او در اسراوی ون معا د رهمین  ال بسر میحردم جمهور کارتر

 
*** 

 

 دیادر رساتوران جد را ما  شهریور 8بودند و تعدادی از آنها چهارشنحه شب  ""م رانیشم تهران مددود  ساکنان شمال شهر

جدیدترین ساختمان بلند تهرانم سااختمان  اوتتا  رانتظدر ا بسیاری بسر بردند. مد شیشام و نما  ور  آباد برای صرف میدان اسب دوان سیراکاوه پ

 .ناددبو د یباا ساونا و اساتخر سرپوشا بدنساازیکلاوپ شاحانهم باشاگا   مپشت باام در  رستوران با (Hyatt Crown)تاج های ت  کیشطحقه و  26

ورار  "" داد.میو،د    و ورهنگ یهنر مشغوویات از  غن  هنوز وصل گییپاانها در سراسر شهرم ،لیرغم بسته شدن بسیاری از مک

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

293 

 

ماوز   شد  باود. یگیبرنامه ر (Tchaikovsky)  کووسکیو چا (Corelli)  وآثار کور   سم ون بود در ساون رودک  بر روی صدنه بیاید و پخش

ت در تئااتر شاهر هاور نیشاه توسطموسیق   ابود و شعر  اوظ ب ی ایتاویو ا یونالند یو معمار  رانیمدرن ا آثار یها شگا یشام  نماهنرهای معاصر 

 ی بارایساواروسمت ماشاین را برگگار کرد و وص  آر  یرو  ه ته اسکین سد کرج آخر  اچهیدر در  قرانیباشگا  وا بود. و آماد  پخش شد  میتنظ

 باز بود. هنوز جاد  وشکرا در سیت   نیم  دیکودکان در پارا ت ر

 دورتار در لاومتریمشاکالت چناد ک تاا باود کاار و مدرساه شت باهبازگو  خود  اجتما، یبرنامه ها روی بر شتریب رانیساکنان شمتمرکگ  

ه از گشاتازن بدشاگراگر .داشات دوجاو ها بصاورت نه تاهتنش در سااوناز   انیجرد و بو گول زنند اما صدنه پر زرق و برق در ور  آباد  .شهرجنور 

بارای  روز در طاول   ت ،ه ووسمت  از پایتخت برای آنان تحدی  به مناطق ممنو شوکه شد  بودند. بوجود آمد  بودتهران در  که  راتییتغ از تعییالت

کاه  یحا و غر بیا،ج ردکردناد و از مامیمتوواف  نمااز یخود را بارا یم کارهاروسری بر سر کرد  آنانخدمتکاران  .شد  بودناامن  سیاربروت و آمد 

 ابیه با آنانراز و    بر تناسالم یوحاس ها دوستان  که در طول تابستان در تهران ماند  بودند د.نکرد  م ی نق  وول هانامید  میشد  ""

ناگل از تاکسا  بارای رواتن باه م آنهاا .به منگل بحردآنها را  تانیادمد  است ورودگا   بهن آنا رانند که  ندزوج ثروتمند متوجه شد کی .اجتنار میکردند

ه گاوش  اضار باکرد  و  سوء است اد  منگل آنانمصادر  شد  و از  توسط خدمتکاران آنانکه مد  اوامت است اد  کرد  و بعد از رسیدن متوجه شدند 

ت و بااغ شد  به  یااار مرد  پرت های ربهو گخانه  شکسته یپنجر  ها با سلینت طلحانطروداران  کومتم ثروتمندان و  .ندحودکردن دستورات آنان ن

اجاه شادم خانه خاود مو بر روی درر ""شد    نقاش امیپ باو روبرو شدند. دوست شهحانو ور م ا و  اَنتونیادسم از نوشهر بازگشت  خود

 که شش ما  پیش غیر واب  تصور بود.  رکت 

 
*** 

               

در  یرییاباه تغ ازیاش نهمسارگروات کاه  میور  تصم شهحانو م مدن یها  از شورش و ناآرام گریه ته د کی انیدر پاشهریور ما   10در روز جمعه 

"گ ت:  او  اَنتونیادس .اختصاص یاوته بودخانواد  و دوستان در کاخ   سرگرم یه ته بود که برا ی درمعه ها روزج د.دار اوضاع

ت بردن ذی وای وایق سوارشهحانو ور  پیک نیک  با هلیکوپتر به سد وتیانم مدل  مدحور بر آنروزهر چند که  "

اوا   .ننادکخاودداری  همسارش باا از صدحت در ماورد مشاکالت تا خود خواهش کرد کوچک از گرو  ب داد. اواز طحیعت در شمال پایتختم ترتی

"انتونیادس گ ت: 

«"  
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 جمعه سیا 

 

 

 

 به کژی گرایید و به ناخردی  برو تیر  شد ورّ  ایگدی

 
 

 

 .اگر مردم من مرا نمیخواهندم با توص  به زور بر سر ودرت نخواهم ماند
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 گارد هام مماا  رم اان روز نیویرم آخر دی،بمناسحت  رانیشم شمال در هییریو ی خاک در تپه هار ما  پانگد  هگار ن ر شهریو 13صحح روز دوشنحه 

یان ا  مدکاوم کاردم رو ان  که شا  و دووت نخست وزیر شرف امام  را بعناوان وارد و دووتا  غیار اساالمیک بعد از نماز صحح و سخنران   .آمدند

ر ه در نقااط مشخصا  ددر طول را  د  ها هگار ن ر تظاهر کنند  دیگر کمرکگ شهر آغاز کردند.  طرف لومتری را بهکی 13جمعیت بگر  راهپیمای  

شاا    سارنگون ن از شعارهایهمراه  میشدند. هر چند که راهپیمانا ""انتظار بودند با آنها اضاوه شدند. آنان توسط اسکورت  از 

" :دادندیسر م دیبازگشت وهرمان خود از تحع یبرا ی شعارهادر دست داشته و  را ای بگر  آیت اهلل خمین خودداری کردندم اما ،کسه

" "" 
یاک روزناماه  .دوختاه بودناد چشام انیمایراهپبه  اطیا تبودند با شد   ورار داد  ریدر طول مس یدیکل هایدر تقاطعکه ارتش  یوا دها 

"نگار ایران  گگارش کرد: 

"و گ ات:  برخاسات ونشیاز ،قاب کاامیاک اوسار ارتاش  "

 دوباار  و دنه ای کاهصام بین روات زا ونیکامداخ  به  با پرتار گ تنش  "

ذیرای  ظاهرکننادگان پاو بیاری هاای آر از خاناه هاای خاود بیارون آماد  و از ت میو بسیاری از تماشا کنندگان با  تکرار شد. ریار  در طول مسدوب

"که  تهران  هااز  یاریو بس ندحودنخوشدال یان ودرت مذهح شینما ازهمه کردند. 

از م ذر باودگادر  اال  یمنیقاه تجاار از صا وف راهپیمایاانهماانیور کاه  "

 ادود ز تشاکی  شاد  ا  کارناواو یبعد از ظهر و ا  یو در اوا پایان ما  رم ان به آنها ملدق شوند برای جشنکنجکاو د،وت کردند تا  تماشاگران

ندم ودب دادنه و دست بوس و گ  که در  ال تحادلمتوسط و بازنشستگان  زنان خانه دار طحقه میکارکنان ادار مدانشجو م رض مذهحهگار معت یستدو

"یک تهران  طحقه متوسط گ ت:  بود. انکارواب   ریغ راهپیمای نیبه شرکت در ا  یتما .بوجود آمد

" 

تارس کاه  دیان تحدی  شو چپ گرا های اسالم حراویو از کنند  ای دوگرم دانیبه مشد  آس اوت  هایابانیخ در ""و تصور  ایرو 

 جاایگگین شاد  باود. نیا تارام و تدسا باا [را به محارز  بیلحناداو شا  و ارتش آمد  تا ها  ابانیبه خ خواسته بودند آنها از کهآخوندها ] از داوم  آنها 

"روزنامه ای نوشت:  ""پراکند   یدر شعارها   ت  برخ

اخحار شهرستانا به این خوب  نحود. اخحاار  "

م در  ااو  کاه کشاته شاد  بودناد مدر و ن ردر کرج و یک  ن ر 2م در ایالم تظاهر کنند  5 .رادیو و تلویگیون  اک  از برخوردهای خشونت آمیگ بود

  .ن ر داشت هگار س   دود جمعیت  در مهار پلیس سع 

گرد همآی  وییریه تنها بعاد از اینکاه مقاماات  پیش از شروع ،ید ویرم رو انیون و رهحران میانه رو ا،تدال گرای  را توصیه کرد  بودند. 

"از طرف سخنگوی  گر جحهه ملا  ت امین دریاوات کارد کاه 

تایید شد. مردان خمین  با این نقشه مواوقت کردند و بعد برا ت  این گردهمای  را باا اشاغال مدا  برگاگاری  "

 پایادار خاودداری بهاای متوسط را اشغال کنناد. شاا  طحقهعلق به مت تجاری تا مرکگ ندتوسط طرودارن خود به سروت برد  و به طرف شهر هدایت کرد

کرد. زمان  امکاان  خودم پرداخت تر رو میانه مخاو ان آزادیم نه ت و مل  جحهه سیاس  وعاویت کردن وانون  برای گذشته سال دو طول دررا  دوخ

                                                           
 میالدی به ارتقاء 6019که در ساوهای  اشار  دارددر آمریکا و بعدها در اروپای غرب   "هیپ  ها"یا  "گ  کودکان" به جنحش  )Flower power(به انگلیس    ودرت گ 77

 جهان ا،تقاد داشتند.  تغییر برای ای وسیله ،نوان به ،شق و صلح
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"کارد:  اشاار  سیاسا  یاک م سار .کنناد هادایت سیاسا  روند به سوی را مردم بتوانند نارضایت  گرو  آن وجود داشت که این دو

داد تاا  اجااز  سیاسا  صادنه آنهاا در وجاود ،ادم ،وضم در "

پیش برای خاتماه دادن باه مدادودیتهای  تصمیم نخست وزیر شریف امام  دو ه ته "" به مخاو ان جنحش

 گارو  هاای انتخاباات م محاارزات یاا و ماو  های کمک آوری جمو برای داشتن ووت را واولگیر کرد. بدون آنها ]ا گار میانه رو[وعاویتهای سیاس  

  .زد دامن سیاس  تغییر بر وشار تر رادیکال رویکردی  مایت از خمین  ورو روت و به ناگهان  در باتالق اوگایش میانه روم چپ

 
*** 

        

م سالم مراسدر د را در نیاوران درباریان کاخ از شنیدن خحر شرکت بیش از یک میلیون در تظاهرات جنور تهران شوا زد  شدند. شا  که صحح خو

د ساپهح مساریت س گارد شاهنشاه با   ور مقامات شاخص دووتم ارتشیان و س را بسر برد  بودم از مداوظ شخص  خود سرهن  جهان بین م روی

نجاام اشناساای  وریات مامم رد که بر وراز تظاهرات پارواز کارد منوچهر خسروداد درخواست ک سروشکر ی هوا یروهایورماند  نی و بدر  ا  ،حداوعل

  .دهندگگارش وضعیت را د  و به او دا

و در میاان  گروات یا هوشایارانه میاو تصمز تظاهرکنندگان پرواز کندم شهحانو ور  نیگ هلیکوپتر خود را ورا خواند. اما بجای اینکه بر ورا 

 یتاا  اد مادنددترتیب  نبیمارستااز بخش سرطان  یدیبازد شتار زد بو  جمعیت ورود آمد. دوتر او با بیمارستان اوحال در جنور تهران تماس گروته

باه  باود را کاه او در  خحار اینکاهم این وجاودبا  طروداران نداشتند. کردن جیبس ای  استقحال رسم گرو  کی  یتشک یبرا  ووت شتار زد  که مقامات

 رایبام مرد ای  پرداختمبر زمین نشست و شهحانو ور  در خیابان باور خان به راهپیم مارستانیب در مدوطه اوکوپتر یهل یکهم و زمانپخش شدسر،ت 

دووات   ناهیکاب ردپسات   خود بعنوان منش  شخص  شاهحانو وار  اساتع ا داد  وهوشن  نهاوندی که از سمت  کرد  بودند. ازد امخود  ملکه قیتشو

دحت ص مارستانیب مارانیکارکنان و ب او بی مختلف بیمارستان سر زد  به بخش هاشهحانو ور  که   در  اوهمراه  میکرد. او را ه بود روتیپذ دیجد

 نم باا آناا  جمعیات روتاهبه داخا ""شهحانو ور  در میان وریادهای  .وتای شیبه تعداد چند هگار ن ر اوگا او شگرانیستا تیکردم جمع  م

"دست داد م از آنان سوال کرد  و به مشکالت آنان گوش داد. خحرنگاران  اضر در صدنه گ تند: 

ود. نهاونادی بخااطر بمووقیت آمیگ ویر  دیتظاهرات ، در   ور یبرااو  رد،ملک "

    ""میاورد: 

  ابیاو خسرواد بتوانناد ارز   ایبدر مجهان بین شا  رضا پرواز کرد تا  ابانیخ یبر رو مآن دیو س   آب یشا م با نشانه ها گیمتما کوپتریهل 

 دهاایوریاد ساتنتوان  م ماهاما هنوز  ندمزد نین ر تخم ونیلیم مین کیکمتر از چیگی در را  تیآنها جمع دهند. انجاماز تعداد تظاهرکنندگان   قیدو

نارضاایت  ود کاه واانو کارد  با ارزیاب  خود را به شا  تقدیم کردند که تا بدال خاود رارا بشنوند. آنها به نیاوران بازگشته و نتایج  ""

 ت کاهو ا،تقااد داشااهای ،موم  بر ضد اوتصادم وساد و سرکور به طرف او شخصا نشانه نروته و متوجه دووت و بروکراس  بود. بعناوان پادر ملات 

را در  یا رات اجتوانسات وادر  بود کاه ما تلقین کرد  خودبه پانگد  سال  برایو  نگاع ها و جنجاوها ورار دارد ماوراء یبه ندوبعنوان راهنما و مشاور 

ه تاا د  او متوجه شاد کاروز ،ید ویر همه چیگ را ،وض کرد. در یک ودظه آن  و خرد کنناما  .سرزنش نشود ی اجراداشتهم اما برای اشتحاهات دست 

یچ کاری از هه بود و روت و به جای نمای و دتم تاج و تخت به دوی  اصل  جدای  در کشور تحدی  شد  بود. وّر شاه  از بین  چه  د در اشتحا  بود

 دست او بر نم  آمد تا آن را دوبار  باز گرداند.

او  .بگذراناد دیاخاود را در تحع ،مار انیاو پاکارد   ورصات ممکان تارا نیرا در اووا رانیااو ادر پایان روز شا  تصمیم خییری گروات:  

و غام و انادو    خاود تر ما را درشا   یخلق و خو دایهو حاسر،یام دربار ریوز د.کن تقاضا یگریدشانس  ی گروتنناسپاس برا  مردمنمیخواست از 

"اینگونه توصیف کرد: 

  از خاود گذشاتگ انه وشاجا،ووق اوعاد    خود ،مل تیدادن به مامور انیپا یشا  برا می الم تصم نیبا ا "
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شاا   باشاد. ت رواهبخش  انیو پا به ایران به ارمغان آورد را  صلح اوبود که خروج  دواریو ام نکرد  بود به مملکتاز خدمت  ریغ  او هرگگ زندگ بود.

 ""گ ت: 

*** 

   

اد. ا در آنجا انجام میاددر تگگاس روته بود که وویعهد رضا تمرینات خلحان  خود ر (Lubbock)در اوای  شهریور ما  اردشیر زاهدی به شهر ووبوا 

"ت: اهدی گ دوگرم  داشت تماس بگیرد. زبه  ازیو ن شد  فیت ع اش هیکه رو  و از او خواست تا با شا شهحانو ور  با او تماس گروت 

خواساته او  زامااس گروتاه و تباا او  دوساتان نگاران نیگوح   زاتماس آنان زاهدی را وانو کرد که هر چه سریعتر به تهران باز گردد.  "

"آنها م  گ تند:  گردد.از ب ایرانبه تا  ندبود

"  
و  (Stansfield Turner)ا ستَنس یلد ت رن ر  مس  آی ا یدر طول یک تووف کوتا  در واشنگتن زاهدی سع  در صدحت با رویس سازمان  

شانحه در پایان دوی هستند. هنگام  که هواپیمای زاهد دیویمذاکرات صلح کمپ دمشاور امنیت مل  برژنسک  کردم اما متوجه شد که آنها مشغول 

  کا  اداروسط روایس زاهدی ت تمام شد  و خیابانها خلوت شد  بود. راهپیمای  ،ید ویرشهریور ما  در ورودگا  مهرآباد بر زمین نشستم  13شب 

ناان آخاودروی  .رواتگوارار  اماور و در طاول را  در خیابانهاای تاریاک شاهر در جریاان امیر اصالن اوشار مورد استقحال ورار گروت تشری ات دربار

  از و خواسات تاا وحاد. شهحانو ور  دستیار خود را نگد زاهادی ورساتاد و از اشتووف مدرست وح  از نیمه شب در جلوی درر اصل  کاخ سعد آباد 

 مدا یرف واند بنکه بتیاز د  استم اما وح  اگ ت که او برای صدحت با شا  آممالوات با شا  با او صدحت کند. زاهدی این درخواست را رد کرد و 

"باشد: آمد و از او خواست که مراوحت  نییاو پاشا  برود شهحانو ور  بر با ی پلکان ظاهر شد. 

" 
و درخواسات زاهادی را محنا  بار  زاهدی از کنار او گذشتم از پلکان با  و باه سامت دوتار میاوعاه شاا  روات. شاا  از او اساتقحال کارد 

 شساته و مشاغولنایان دو مارد بار روی صاندویهای خاود  ""او گ ت:  بازگشت صحح روز بعد رد کرد.

 رد کاه شاا  درکا  دی به هم ریخته بود که ووت  شا  دست در جیب خود بردم زاهدی پریشاان شادم او وکار بهنوشیدن چای شدند. ا،صار زاهدی 

 ساخناماا  "" :  کردحیو غر بیشا  به او نگا  ،جخود م  باشد.  جیب ال در آوردن تپانچه ای از 

"شا  گ ت:  .داشتاشار   رخ داد  بود یکه وح  از ورود زاهد  ،اط  یاو به صدنه ها یبعد

زادیخاواه  زاهادی آ ""شد  بود. او گ ت:  پریشانزاهدی  "

را زودور میگدناد و  نت  در آش تگ  بسر میحردم سران ارتش به دور خاوددربار سلی .ب  تقصیر نم  دانست همسرش  اسیسقوط س در راشهحانو ور  

ی اوضااع . بعدها زاهدنامیمئن در اینکه چه کاری انجام دهند بودند. همه میخواستند مسئول باشندم اما هیچ کس نم  خواست تصمیم گیرند  باشد

ا تحا  درگ اوضااع را اشااما زاهادی نیا ""را چنین توضیح داد: 

رطان شاا  چیاگی ار  بیماری سابکرد  بود. در طول ساوهای  که در واشنگتن به سر برد  بودم او تماس خود را با اوضاع ایران از دست داد  بود. او در 

  شاد انایناب م وعاوا کیااصاال ات دموکرات اراوهودرت و  واگذاریم دموکراتیک کردن  کومتش یشا  برا یبا ،گم جد نم  دانست و مانند دیگران

 بود.

دیدار کارد کاه از او ،اجگاناه ما  خواساتند تاا  مجلس ندگانیو نما سران ارتشارشدم  انیاز دربار  ئتیهصحح روز بعد زاهدی در خ ا با  

"یک  از شرکت کنندگان گ ت: نقش رهحری را بعهد  بگیرد. 

م باه جناور تهاران باا زاهدی مالواات  با  سار و صادا ها "

 .،الم کندا  نیخمبدست گروتن ودرت توسط از  یریجلوگ یارتش برا کودتایاز  خود را تیکه آماد  بود  مارودار سلینت داشت رو ان  ط
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و سارکور   اماام فیشار با  رماق کومات   سارنگون یبارا  نظاام یکودتاا یبارا اناهیبرناماه مخ  کیم  78چکَ اتیجلساتم ،مل نیز اا 

 یروهاایورمانادهان ساه نو  شاد  باود گروتهوجو دارد  رانیا هایابانیبیک  از  در که  شهر کوچک نام از چک اتی،مل بوجود آمد. م نیخم انیشورش

  کیش ورستاد  میشدندم و هم زمان نیروهای زمینا م دریاای  و ریشا  و خانواد  او به جگدر واز اول این ،ملیات را بدست میگروتند.  یمسلح رهحر

ساع  س  که باه خیابانهاا آماد  و کدستگیر کرد  و در پایگا  نیروی دریای  در جگیر  خارا زندان  میکردند. هر هوای  رهحران مخاوف میانه رو را 

"نگه داشته میشد. زاهادی گ ات: دستگیر شد  و در استادیوم اومپیک تهران  میکرد کومت نظام  در زیر پا گذاشتن 

و چریکهاای مجاهادین و واداو  باا هواپیماا باه کاچ در اساتان  اوراطگرایاان ماذهح "

چگوناه ستاد  میشدند تا بجای اسلده ولم بدست بگیرند. طرا ان کودتا میاوعه کرد  بودناد کاه ک  مرز به پاکستان وریسیستان و بلوچستان در نگد

. شادمیبر ارتش ا،ماال   قیدو بگنند. دیسیپلینبه ا،تصابات برخورد نکنند در صورت  که کارگران دست مواد غذای  و برق کمحود با شهرهای ایران 

"زاهدی اظهار کرد: 

زماان  ساکوتم دور  مناسب  کیتنها پس از  "

وسااد و  ریشاه کان کاردن وادرت باه پاروماانم پس دادن باز یرا برا گسترد  ای  اسیساصال ات  نظام  اکمم که نظم و وانون دوبار  برورار میشد

 سلینت مشروطه کاهش م  یاوت. در یک پادشا نقش شا  به یک  .انجام میدادانتخابات آزاد و ،اد نه  یبرگگار

یاک باه ای وااولگیر کنناد   د  ملاهصحح زوشهرویورما  واولگیر شدند. کوماندوهای مجاهدین  15کودتاچیها توسط  وادث چهارشنحه  

 یب گذاربم خودرویو  ندکشته و از صدنه ورار کرد ی را که در پست خود بودا  هیم آنها اوسر وظمسلس . مسلح به دادندتهران انجام  شهربان  در

 ممناوع مجااز را ریاه تظااهرات غم همااستمسلدانه   شورشپیش در آمد که  مله نیترس ا ازدووت  نشد.من جر که  را از خود بجای گذاشتند شد 

ی پهلاو اباانیخ  جناوب یدر انتهااهاگار ن ار   ساتیب  تجمعا در شب دست زد  وودرت  شینما یبرگگار هبمسلمانان اوراط  در جوار  ا،الم کرد.

سات  ن یک گارو  تروریمیرادر ش .ا،الم کردندم در صحح روز پنجشنحه وییریه دانیدر م دیگری را  بگرگ ی مایراهپطر  برگگاری و  برگگار کردند

 ملاه مجارو   ی انگلیس  بود پرتار کردند. هر چناد کاه کسا  در ایانکارگر هواو ا 18مجاهدین یک بمب وووه ای به طرف اتوبوس  که  ام  

خاود ما  اوج قیاه باه ندر  اال رسایدن  وادث  ا ساس میکردند که اینهمه  .  هراس بوجود آوردخارج هجامعنشدم اما خحر این کمین در دل این 

 .باشد

دادن وادرت خاود خیابانهاای  از طرواداران خمینا  بارای نشاانن ار شهریور ما  برای دومین بار در سه روز د  ها هگار  16نجشنحه صحح پ 

خود را برای شهادت تهران را اشغال کردند. اینحار آنها گلها را در خانه گذاشته و با خود خشونت به همرا  آوردند. مردان با به تن کردن ک ن آمادگ  

بار تان داشاتند. آنهاا شاعارهای  در  خاود   سیا  به منظاور نشاان دادن پااک  و ، اتینشان میدادند و زنان در ص   جدا  راهپیمای  کرد  و وحاسها

در خیاباان  .ر کاردم یر کسانیها را به طور  ی کایو آمر انیرانیا وگایند  تیجمعسر میدادند.  "" مایت تشکی  دووت  اسالم  و 

 Jonathan)بااه مدرسااه میروتناادم جاناتااان کیرک ناادَل در آنجااا کااه  اادود سااه هااگار و پانصااد کااودا آمریکااای   تهااراندر  ییهاااکایمدرسااه آمر

Kirkendall) در  ال چرت زدن بود و در آپارتمان خانواد  اش  رستانیدب "

اما هنگاام  کاه از خوار بیدار شد و تصور کرد که پدر او جیمگ به خانه بازگشته است.  ""او کم کم با شنیدن "

  بود که در خوار دیاد  باودمم صادای ی به اشتحا  خود پ  برد. صدای  که شنیدم مانند صدای امواج دریا ""

و یک نواخت تر. از تخت بیرون آمد  و به داخا  تاراس رواتم. صادای شاعار را تشاخیص دادم.  دریاآرام و همیشه  اضرم اما بلندتر از صدای امواج 

جار  از پن (Libby)مادر او ویح   "سر میدادند. و شعار  پوستر در دست داشته که دمیبعدا ددریای آر نحودم دریای  از مردم بود و 

"گ ات:  باه پسار خاود به بیرون نگا  کرد و جمعیت را دید که از کنار خانه آنها م  گذشتند و سری بعناوان نارضاایت  تکاان داد و

" 

                                                           
نامید  است. متاس انه مترجم وادر به پیدا کردن این ،ملیات در تارنماهای مختلف نحود م اما نویسند  اضاهار ما   )Kach Operation(نویسند  این ،ملیات را کَچ به انگلیس   78

 است. گروته شد )استان سیستان و بلوچستان در نگدیک  مرز پاکستان( کند که نام این ،ملیات از شهرستان کوچک  در یک  از بیابانهای ایران 
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 هایچ اینکاه کاردم مانناد برگاگار (Takeo Fukuda)ووکاودا  واپان تااکئژ وزیار نخسات باا رسم  ناهار و را اجرا کرد  خود برنامه شا  

"شخصا گگارشهای اوباش به خیابانها ریختاه مشخصاا او را تکاان داد  باود. نیوزویاک گاگارش کارد: اما مشکل  در کار نیست. 

 "  اور پاذیروت. آنهاا  بعد از ظهر او هیئت  از ارتشیان رد  با  را به "

" 

"ه گ ات: یک  از شرکت کننادگان در جلسا .کردند میر  را داخل  جن  موضوع خود صدت نظراتاثحات برای  اوسران

 اودامات  زماه انجام از او اگر که گ ت شا  به تمیسارها از یک  "

 "": شد خواهد مواجه شورش با کندم خودداری

 ژ یدوتر و دیجد رویسعنوان ب یهوشن  نهاوند  نیگگیجا یراتوسط شهحانو ور  بصر ن نی سانتصار م خحر  وادث روز جانیهجریان در  

ود و باوام تدصای  کارد   نصر در یک  از  وز  های ،لمیه حود.ن  م تصادو اسالم،لوم در  یبرجسته ا مقام نیانتصار چن .وی از نظرها پنهان ماند

رد اصال  خاندان ه آنها در موصدد ورستادن این ،المت به وم بودند ک رای ارشد او را بخوب  م  شناختند. با این انتصار خانواد  پهلوی دآیت اهلل ه

"و اسالم  کردن سلینت جدی هستند. نصر گ ت: 

ود کاه تاا بانو وار  ین شهحانصر از این امر آگا  بود که در صورت نحودن شا  ا "

"او کار خود را به ،نوان ودرت را بدست م  گروت.  اوسلینه بینادن وویعهد رضا بعنوان ش زمان به سن باوغ

وم نصر از  انیون میانه ردر صدحتهای خود با رو "". م  دید "

"گروت. دوست او رضا ویح  گ ت: دوران ص ویه اوهام 

" 
اهدخت اشرف سوار بر هواپیمای  در شهر آساتانه پایتخات وگاوساتان شاوروی شاد. او آنجاا در در  او  که تهران در  ال ورزیدن بودم ش 

 در مانادنود بارای خا بارادر از نصایدت  چیبه سارپجلسه سازمان بهداشت جهان  شرکت کرد  بود. بعد از شنیدن خحر آخرین نا آرامیها او تصمیم 

تنها  ن مسدود شد  وشهر توسط تظاهرکنندگا لشرف متوجه شد که مسیر خیابانها به شماهنگام ورود به مهرآبادم شاهدخت ا .گروتخارج از کشور 

"او بخاطر میااورد: . استرا  رسیدن به کاخ سعدآباد است اد  از هلیکوپتر 

"او پرساید: منش  او متوجه نگا  غمگین در چهر  او شد. شاهدخت اشرف از  "

 است. یگ تدت کنترلچوت که به او اطمینان داد همه هلیکوپتر شاهدخت اشرف به دیدار برادر خود ر ورودسریعا بعد از  "

نیاگ و پنج سال وح   ستیدر محارز  با مصدق ب س  کهم کبه تهران شا  یدوولو خواهر خحر بازگشت دنیاز شن ربارمداوظه کاران دخیال  

چک  شاحانه باه مدا  اوامات شااهدخت هیجان زد  برای بدست آوردن  مایت او از ،ملیات کچم گارو  کاو کرد  بودم را ت شد.  ایا  نقش مهم

اوراد این گرو  شاام  ورماناد  گاارد شاهنشااه  تیمساار ساپهحد بادر  ایم  . مایت کند آنان را طر  سرکور که از وی تقاضا کردند اشرف روته و

 کاه  اشرف هنگاامشاهدخت  د میشد.آوربینکار را ت مین کرد و ورد دیگری که وول داد اوراد را به خیابانها یاکه کمک ماو  درباریان و یک تجار 

شوا زد  شد. او به آنها اطمینان داد  را انجام دهندخود کار  آنها د کههد و به آنها اجاز  دبرو شیک ر یبه جگ او برادر ند کهکرد شنهادیپ کودتاچیان

اضرین در جلساه بشادت مخاو ات کردناد.   ""و گ ت که خود پادشا  این  رف را به او زد  است: 

                                                           
 در کاه زماان  تا 1861 مارس از که بود آمریکای   وکیل و دووتمرد( میالدی 1865 آوری  15درگذشت  – 1809 ووریه 12)زاد   )ham LincolnAbra( وینکلن آبراهام  79

 خاونین ایان جنا . کارد رهحاری را در جن  داخل  نیروهای وسمت شماو  آمریکاا وینکلن. کرد خدمت متدد  ایا ت یجمهور رویس شانگدهمین ،نوان بهترور شد  1865 ری پآ

 .کرد مدرن را آمریکا اوتصاد و تقویت را ودرال  کومتم وغو را داری  درب   ظم را او اتداد ایا ت متدد  مبا پیروزی بر جنور. ایا ت متدد  آمریکا بشمار میرود جن  ترین
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  شاهدخت اشرف را تارا حانیپشت در یتعهدتوطئه گران بدون گروتن  ""آنها به شاهدخت اشرف گ تند: 

 کردند.

باودم هنگاام  کاه باه هوشان  بر پا شد  نخست وزیر ژاپن  رایدر ضیاوت  که ب  اضربعد از ظهر  میهمانان ایران   7کم  وح  از سا،ت  

و سریعا    خود گذاشتو در جح نهاوندی یاداشت  داد  شد و او بدون ،ذرخواه  میهمان  را ترا کرد شوا زد  شدند. او کاغذ یاداشت را تا کرد 

یشادم  رکات میرتحاه بیرف خودروی خود روته و بسوی جلسه اضیراری مشاوران امنیت مل  که شام  نخست وزیرم کابینه دووت و ارتشایان ،او

 بااآنهاا  ه اناد. ظااهراکرد. ووت  نهاوندی وارد جلسه شد به او اطالع داد  شد که ماموران خمین  طر  کودتای  را برای بدست گروتن وادرت ریختا

ن ژاواه جمعه در میادا حح روزص  تصمیم گروته بودند تا طروداران خود را در اسالم یاوتالف انجمن هاو  ها جسور شد ابانیودرت خود در خ شینما

و   م نخسات وزیارنقشه آنان این بود که ووت  به مجلس رسیدندم بگور وارد سااختمان مجلاس شاد گرد هم آورد  و بیرف مجلس راهپیمای  کنند.

مات  کو یواور،االم ام شریف اماام  از مداوظاه کااران  کاه که دنحال شد  در بدثا، ای کابینه را گروگان گروته و دووت  اسالم  ا،الم کنند. 

خسات نس تل ن  از طرف شهر ایران خواستار بودند  مایت کرد. شا  در  ال صرف شام با شهحانو ور  و اردشیر زاهدی بود که تما 12  را در نظام

در وان کاه جان ربازاسا منظار  دمکارتردید ها ابراز  ابانیتجربه در خ  ب  ارتش یروهایاو در مورد ورار دادن نوزیر برای پرسیدن نظر او دریاوت کرد. 

سار میاگ شاام  از  اضرین بر او را در آماد  بودن آنان برای رویاروی  با تظاهرکنندگان مشکوا کرد  بود. شا بودند  روتهیپذ تیگ  از جمع،ید ویر 

اماام   ان  به شریفطمیننظر آنان را پرسید. اردشیر زاهدی بیور واضح مشخص کرد که او بدون در نظر گروتن آنکه چه تصمیم  گروته شود هیچ ا

وحا  از  یابانهاتن مردم به خشهحانو ور  نگران آن بود که ووت کاو  برای اخیار دادن از طریق رادیو و تلویگون و اطمینان  اص  کردن از رونداشت. 

 دییارا تا ومت نظام  کرا   کم و با اک نحودخود  یو ژنرال ها رینخست وز دنیبه چاوش کشمای  شا  وجود نداشت. منو روت و آمد  برداشته شدن

 د.رک

تل نا   ادود ساا،ت   رضا ویح  در  ال به پایان بردن آخرین روز کاری خود بعنوان رویس رادیو و تلویگیون ملا  ایاران باود کاه تماسا 

ه خاود اداماه  تاه باه وظی اها دو شب با او گروته شد. دو ه ته وح  هنگام تعویض دووت او استع ای خود را تدوی  داد  بود اما پذیروته بود ت 23:00

حا  یوباا  اا  و  شارکت کارد  انتقال را تتر صورت گیرد. معاون و جانشین اوم مدمود جع ریانم در جلسه اضیراری مشاوران امنیت مل دهد تا 

آنهاا تلویگیون ماند  بود و  امه هایسا،ت به تمام شدن برن 1تماس گروته بود تا او را در جریان تصویب  کومت نظام  ورار دهد. او نگران آن بود که 

 ""او پرسید:  نداشتند. یخحر یانتشار بووتن ها یبرا  زمان

 وزیار مشااور در اماور اجرایا او پیشنهاد داد که جع ریان با  ""ویح  پاسخ داد:  

ت کاه  م بهتار آن اساا تمااو یگیو خاونر  ساردرگمتا برای جلوگیری از کرد ا او مشورت کندم و آزمون نیگ مواوقت منوچهر آزمون تماس گروته و ب

شاهر  رکات  انجام شود. در طول شب خودروهاای نظاام  باا بلنادگو در خیابانهاای صحح روز جمعه 6سا،ت در اسرع ووت در اخحار شروع پخش 

 .ا ترام بگذارندمقررات منو روت و آمد  هو ب پرهیگ کرد ها  ابانیخآمدن به تا از  نداز مردم خواستکرد  و 

 
*** 

 

کارد کاه از او  جع ریاان دریاوات دتل نا  آزاردهناد  دیگاری از مدماو سرضا ویح  در منگل خاود باود کاه تمااشهریور ما   17در صحح روز جمعه 

"او گ ت: میخواست تا به دوتر صدا و سیما بیاید. 

م ن م ا،اگامنادارکا در هادایتو ویحا  باه آنجاا روتاه  "

او همچناان  .کنناد از آناان گاگارش تهیاه  نایهدان ،شااتاا در صاورت برخاورد باا  ان خواستو از آنکمک کرد  ها  ابانیبه خ ،کاسانخحرنگاران و 

 خواست تا هلیکوپتری در اختیار گگارشگران او ورار داد  شود تا بتوانند از طریق هوای  نیگ گگارش تهیه کنند.

  بود کیبار ه خیابانخیابان ژاو .بود میدان ژاوه نام  گمرا  کنند  برای تقاطع  کوچک که خیابان ور  آباد را به خیابان ژاوه متص  میکرد 

وارد شادم  باه آن د از چناد طارفیشکه م دانمیدر اطراف م .امتداد پیدا میکردمجلس  یدر جهت غرر به سوییها کایمدرسه جامعه آمراز  کنار که 

بساخت  بارای  که ی هگار ن ر در و ا نیصحح جمعهم چندتشکی  میشد.   کوچک مغاز  هایآپارتمان ها و  ازکه وجود داشت  وتاه ک یساختمانها
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جمعیت اخیارهای پلیس و اوسران ارتش را در مت رق شدن نشنید  گروته و بجای آن مشغول گوش دادن باه ساخنان  شد  بودند. متراکم همه جا بود

ه پهلاوی و   به طروداری از خمین  و  کومت اسالم  و شعارهای ضد سلسلآتشین آیت اهلل نوری شدند. نوری جمعیت را تشویق به دادن شعارهای

 نیدم اما همچنمیشدنو چپ گرا  انیم دانشجو نمیشام  طروداران خ تیجمعمردان در اغلب  "": دسلینت میکرد. مردم وریاد میگدن

  وششاباه ،ناوان پ تیجمعاز  اغلب پ  ا ل اُ نیگ در آنجا   ور داشتند. این گرو سازمان  توسط د یخلق آموزش د نیمجاهد یها چریکاز   گروه

یک گرو  مسلح دوم  نیاگم کاه کمتار باه چشام میخاورد در آنجاا   اور  د.میکردنها است اد   ابانیخ گروتن کنترل به وکنند   کیا،مال تدر یبرا

ورماان در نجاف و وام   نای،واما  خم از میباه طاور مساتقوقاط و کاه  بودناد  مخ   شحه نظام گرو  از ه ت با تجربه متشک  آنها جانحازانداشت. 

ا،تراضاات  درخشاونت بادون  کاردیاز رو گ تاه باود کهرا نشان میداد   نیخم  ،موم یاد،ا دروغ\مغاویه  ور آنها  .میدادندگگارش گروتند و می

"انقالب  جوان ،ل   سین به اینصورت مدتاطانه نظر خمینا  را در ماورد جنا  مسالدانه اباراز کارد:  د.نکمی تی ما  ابانیخ

 جناحش خمینا  طحاق "

را  ماردان مسالح خاوددر ضامن و شود   تیامن یروهایار،ار ن موجب ورار میداد تا تظاهرات جلوی در را زنانم کودکان و جوانان خود روش معمول

صحح من جر شد. رضا ویح  در پشت میگ خود نشسته بود که دو  ادثه با شاهدین ،ین  از طارف گگارشاگران  20:9تشنج سا،ت  د.نیگ پوشش ده

اف میادان ژاواه و بار زماین اوتاادن ماردم یک گلووه از طرف آپارتمانهای اطر اضر در میدان ژاوه به سازمان گگارش شد. اووین گگارش  اک  از شل

صدنه ای و شاتناا و با ی سر مردم شلیک شد  است.  با واصله ازاز داخ  میدان ژاوه انجام گروتهم اما  بود. گگارشگر دوم ا،الم کرد که شلیکها

 غم انگیگ بود.

مشخص نشدم هر چند که گگارشاگر رضاا ویحا  و دیگار شااهدان ،ینا  اصارار   به طور ویعشلیک کرد هیچووت  اینکه اول چه کس  

لیک باه طارف   از ساختمانهای مشرف به میادان باه طارف ماردم شالیک کارد  باود. اگار هادف او شاداشتند که  داو  یک ورد مسلح از پنجر  یک

را زیار  ودش نیروهاای خابودم او در این هدف مووق شد  بود. هنگام  که ورماند  ارت یریو دامن زدن به درگتظاهرکنندگان و ایجاد  داکثر و شت 

رَنیگان از بنند. ویلیام کده های خود را پایین آورد م وضعیت جنگ  گروته و بیرف مردم شلیک لسبه نیروهای خود دستور داد تا ا رگحار گلووه دید

"رد: کام گاگارش نوشات را هارج و مارج ات ااق اوتااد  باودپار آن ودظات   آنچه که در ط گگارشهای اجماو  از از  کیکه واشنگتن پست 

ز طارف اه باه ساربازان اد،ای  ملا "

"خود اسالمگرایان تایید شد. ،ل   سین ا،تراف کرد: 

ا به ر کیان باوستکارشناساز طرف س ارت امریکا انجام گروت و  تدقیقات  که بعدها "

"مد  ا،گام کردندم اشار  بر این داشت که 

" 
رش شانگتن پسات گاگاآوود در کنار خیابان اوتاد  بودناد. واد. بازماندگان خون شورار و شیانه تظاهرکنندگان  با،ث ر و صدای گلووهس

 حاایتقرشورشاها  ""کرد: 

 هیاگر ابانیزنان در خ م  شدنددیکشبه آتش  سنگرها و موانو ندم آغاز شد.بریگ رونیبم  خواستند را خشم خود  که  مردم توسطبالواصله پس از آن 

طارف و آن  ن خاود باه ایانمرد جوان  تکه چوب  را به آتش کشید  بود و در دستا .سر میدادند ادیضد شا  ور یشعارها تیو مردان با ،صحان میکردند

کرد. شا  را وعنت می ""دووت  در به سر داشتزن  که چانیگ ک  یددر آن نگ ""طرف تکان میداد و وریاد میگد

 ""او وریاد میگد 
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"صدای شلیک گلووه شنید. که چارو  نس در  ال ترا مد  اوامت خود در منیقه س ارت آمریکا بود 

" 

 ""جین پرسید:  

 ""چارو  پاسخ داد:  

"عااون خاود گ ات: نس به داخ  ساختمان کار س ارت جای  که سوویوان مشغول جمو کردن کارمندان خود بود دوید. سوویوان باه م 

اساتمپ   ا  شوند. جانآنان با روابط خود تماس گروته تا از اوضاع آگ "

میادان ژاواه در کناار  و درکه به او گ ت ووت  که تیرا اندازی ها شروع شد اتماس گروت  پرویگ راوینم تدپرسیخحرنگار آسوشم با یک  از منابو خود

اگرچاه او  ""وسای  ارتحاط  ارتش بود  است. راوین به استمپ  گ ت که 

     ند.  باشاطراف کشته شد یها ابانیدر خ نیگ گریدن ر  30یا و  20 که کردمیبرآورد 

 
*** 

               

آنجاا ه با ژاواه بودنادم او از میادانوارار  ووتا  دیگاران در  االکه  بود اوراد شجا، از معدود   کی م خون  اوملل نیبانک ب ریم مد،الء دونیدکتر ور

 دثاهمجارو ین  ا نیشتریب ارتش ورار داشت و  تیامن  لقهداخ  که  که متعلق به بیمارستان  بود بسر م  برد   او با همکارانش در آمحو نس .روت

ین کاه ای متکحار مجاهادو در میان ناباوری نه توساط نیروهاای ارتاش بلکاه توساط چریکها ا ا تیاط به طرف میدان ژاوه روتهآنها ب .درمان میکردرا 

سااکنین  .بود ی دوخراشاصدنه  مارستانیبسنگرهای  برای خود درست کرد  بودند به آنها ایست داد  شد تا کارتهای شناسیای  خود را اراوه کنند. 

گااردین  روزناماهنناد. مد  از خانه های خود تشک آورد م مواد داروی  خود را به بیمارستان اهدا کارد  و در صاف ایساتاد  بودناد تاا خاون اهادا ک

"گگارش کرد: 

"گشتند. ی دربهای بیمارستان تجمو کرد  و بدنحال ،گیگانشان میولکشته شدگان و مجرو ین در جبستگان  "

"                         

*** 

 

ا ها باانایخ در لسا شلیک مس یو صدا واب  مشاهد  بودشرق و جنور تهران  از نا یه ساختمانها دود آتش سوزی پشت بام از با ی در اواسط روز

ر مارکات و رساتوران در خیابان امیر کحیر را در بر گروته بود. دوازد  بانکم دو سوپ (Armstrong Hotel)د. آتش هت  آرمستران  میرسی بگوش

در  باه هطحقادو  یبوس هااو اتو های جمو آوری زباوهونیم کامبنگینمخگن تانکر  نیچندرامسر نو به آتش کشید  شد  بودند و در بلوراهای بگر  شهر 

اکنان سااد شد  توساط در بع   از نقاط شهر آتش به ساختمانهای دیگر سرایت کرد زیرا آتشنشانان در تراویکهای ایج ند.م  سوختآتش  شعله های

"ش کرد: در  ال ورار گیر اوتاد  و وادر نحودند خود را به مد  های آتش گروته شد  برسانند. گگارشگر روزنامه تایم وندن گگار

کا  از یمنکاور کارد.  دو گلووه های پالستیک  باو جم نا آرامیها ارتش را که واود پرسن  آموزش دید م تجهیگاتم زر  پوش  "

" رای اروپای  اظهار کرد: س

" 
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و دساتور کشاتار ار بر هلیکوپتر دید  شد  و نه تنهاا ادر اوای  بعد از ظهر شایعه ،جیب و مخرب  پخش شد که شا  بر وراز میدان ژاوه سو 

شاکار   یواناات را قاایتاو آورادر مر کاه بارای ت اریح  شاکارچبلکه با ت ن  شکاری به جان تظاهرکنندگان اوتاد  بودم مانناد  را شخصا صادر کرد 

ازان سارب ونی رم هااییاکاه  چترباازان اساراویل ،اام توساط ند که وت  رداد،ا کمیکند. مردان خمین  سریعا برگه های  را در خیابانها پخش کرد  و 

"یاد میگدند: هیستریک در خیابانها وراوباش  اند انجام شد  است. به تن داشته  رانیا

ماوثر خاش کردناد. ،واما  سااواا پ به دستآیت اهلل نوری را  شایعه دروغ کشته شدن دستیار خمین همچنین انقالبیون  "

ه ن ار و با 2000 ن ر دروغ و تعاداد واوعا  کشاته شادگان  اداو هشتاد و شش    ا،الم شد که شمار کشته شدگان رسم آنان این بود یاد،ا نیتر

"انتخار کرد:  ،نوان تیتر خحری خود را چنین روزنامه گاردین انگلیس .  استن ر بود 3000ا تمال زیاد 

و اان اخم ا،تحار ی ب اهااد،،نوان کرد و  ""خحرنگار این روزنامه آمار کشته شدگان اراوه داد  شد  توسط دووت را  "

رد. در  قیقات باا تکارار کا اسات ""ر سه هگار جسد ددون نشان دهند  گورستان بهشت زهرا  دوتر ثحت نکهیبر ا  محن شا  را

 چنادین داد. ما  نرا نشاا دیجد مرد وقط چه   دوتر ثحتوجود نداشت و  دسته جمع  دون جای چیهد که شروتن به بهشت زهرا به را ت  آشکار می

ن ر بیشتر از  2م یعن  کرد دییاطراف تا یها ابانیدر خ ن ر 24و  ژاوه دانیدر م ن ر 88تا  64را تعداد تل ات   اسالم یجمهور دیشه ادیبنسال بعد 

 گروت.را  "" وقبشد و شا   زد  صدمه آن زمانم اوحتهم درآمار اصل  که دووت شا  منتشر کرد  بود. 

پاس  هیدوم روس کالسید  نهمانند شاهگا رانمیشد. پادشا  ا رانیوشا   تختیپا یها ابانیدر خ  رنظامید  ها غ ن خحر کشته شدندیشن با

جمعه سایا  تاییاد .شاتدر اختیاار دا مردم خود راخون  تاج و تخت  آغشته به ا  م کاخ زمستان  خوددر خارج از  میالدی 1905از وت  ،ام سال 

"چنین گ تناد:  در مورد او دندنهای  بود که او در واوو وّر شاه  را از دست داد  بود. دو آمریکای  که بعد از این  ادثه شا  را مالوات کرد  بو

"و او را بصورت  ""س یر سوویوان با واشنگتن تماس گروته و گ ت که  

او  د.نکاراشات دواگاذاری تااج و تخات باه ن او پسارش را که او وصاد   عاتیانکار شا یبرا  تالش چیاو ه .توصیف کرد "

"ا،تراف کرد: 

" 
ا رشاا   م اودختشااههووناا شهریوریم شاهدخت اشرف برای دوداری دادن برادر خود به کاخ روت. به گ ته خود در بعد از ظهر آن روز 

 ""به اینصورت توصیف کرد: 

 ""شاهدخت اشرف از او پرسید: 

"شا  از دادن پاسخ مستقیم ط ر  روت. او به خواهرش توصیه کرد: 

"  

  ""او پاسخ داد: 

": ""شا  برای اووین بار 

" 
  را ترا کرد. کاخسا،ت خت اشرف بعد از یک شاهد

 میصامت ازاو  ""دوگیر شد  به منشا  شخصا  خاود گ ات:  شاهدخت

رف گ ات: رضا گلسارخ  باه شااهدخت اشا بود.مت اوت  او بسیار تیشخص با که این تصمیم کرد  م او وکر مبسیار تعجب کرد شاهدخت اشرف

"" 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

304 

 

"شاهدخت  وصله جر و بدث نداشت. او به گلسرخ  گ ت: 

" 
 

*** 

 

 اندازیهای میدان ژاوه با خر  توجه آمریکاییان را به بدران  که متددشان را در بر گروته بود جلب کرد. تیر

تمااس گروات. ایان تمااس تل نا  از  خاود تی مااراوه و  تیتسلگ تن  یبراشهریور ما  رویس جمهور کارتر با شا   19در روز یکشنحه  

کاوماه آناان مکه باه  (Gary Sick)گری سی   .دیبه طول انجام کام  قهیشش دوانجام شد و صحح  7:56کمپ دیوید به کاخ نیاوران در سا،ت 

"توصایف کارد....  ""گوش میداد 

"او باه کاارتر گ ات:  کارد. تصاریح سا شا  تعهد خاود را نساحت باه دموکرا "

" 

"کاه  چاراکنادم  صادر از او تی ما در  ،موم یا هیانیاو از کارتر خواست که ب

"او اضاوه کرد کاه اگار کاارتر  ".

" 
 

*** 

 

ناهوم  میاررساو گریا  درویس موساو  (Seveg)   س و  وابسته نظام تهران شدند. وارداتحاع کشور خود  انتقال  مسئول سازمانده  لیمقامات اسراو

ه جامعاه او گ تناد کاباه  آنها .""ها بردند تا او بتواند  ابانیناوت را به خ

کاه  کارد و ناوت تصدیق دامال دست پاچه شد  انک ودرت را تصا ب خواهند کرد اسالم  انیادگرایبنکه در آن  ا تماو ای آیند   یهودیان ایران از

و شد سوم کمتر  در ایران یک یک ه ته   ور اسراویل  ها شود. تنها درنیگ بطر  انتقال باید شام  هر ایران  یهودی که مای  به خروج از ایران است 

دا  هاای مروتن باه رش و شو  ینروتار در   در مورد چگونگ  قیدو یدستوراوعم  هاند ه بودبه هگار ن ر رسید. به آنهای  که تصمیم به ماندن گروت

 و بعناوان کنناد چگوناه از خاود دوااع سا ارت ه اوبااش باهدر صورت  ملاکه   شدند آموزش دادامن در زمان اضیراری داد  شد. کارمندان س ارت 

  ساس کردند.سریم ووق سری و اسناد سوزاندن شروع به   اطیا ت  اودام

 
*** 

 

"  ور ارتش آرامش را به خیابانهای تهران بازگرداند. روزنامه واشنگتن پست گگارش کرد: 

از  آخار ه تاه بعاد "

حال شانس دیدن بازیهاای طرودران ووت .هجوم بردندخگر  یایسوا   در بههگار مساور  40 میکرد ومشخص  راتابستان   رسم ادثه میدان ژاوه پایان 

باه  شااهن یراهنما و پ یهاانجمن دخترکن رانس  یبرانجام میشد داشتند. صدها مساور از اوص  نقاط دنیا جام  ذو  وویعهد را که در بندر پهلوی ا

تغیر باود. مال و هوای شهر   .وارد تهران شد  بودندتهران   اوملل نیب شگا ینما نیششم یبرا هاشرکت ی اجرا رانیکه مد  در  اوبودندم آمد  تهران 

"روزنامه کیهان گگارش کرد: 

"  
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 .یاان زدرانیا  هنار و سارگرم م یباه شاب زناد  دار دیگاری ضاربه  گرایاساالم دیجد یو خلق و خو انهشح   کومت نظام  حیترک ریتاث 

غاو شادند. سااون و تهاران لمیوا  اومللا نیجشانوار  باو  کرماان  سانت  قیجشنوار  موساص هانم  جشنوار  هنرهای سنت م  رازیش یجشنوار  هنرها

"گاین کماان ان باز گرداناد. مجلاه رنش  را به کشورشیاتر گرانیبازرا ویو کرد  و  ""نمایشنامه  اجرایرودک  ناگهان 

س جاو اَو کا ودناد.بو صادا  مساجد نیگ ب  سار ممنوع شد. "

"از روزنامه ووس آنجلس تایمگ گگارش کرد:  (Joe Alex Morris)موریس 

"او برای نماز ظهر به مسجد شا  در مرکگ شهر تهران روته و آن را خاو  یاوت.  "

" 
  اناهرم ت کومات نظاام  ه ته اول انیپا دردم اما وش  مخاو ت و وانون شکن درمردم کردن  دوسرد و با،ث ترس  کومت نظام  ورار بود 

"یحو،ات داخل  گگارش کرد: یک  از م اوتدار ادامه دادند. همعمول خود ب ریتدقنشان دادن ها مجددا به 

دی نشادند. نتظر بدران بعامنهای  که پول در اختیار داشتند آ "

ارجاه گاگاش خوزارت امور  س یر سوویوان به .اوج گروته بودبه خارج از کشور  هیسرما انیو جر   بودندما  رزرو شد هیدر طول بق  جارخ یپرواز ها

"کرد: 

" 
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21 

 

 

 مداصر  روزگار

 
 

 که دیوی ورستد بپرخاش من   نه این بود زان رنج پاداش من

 د رهنمون درمیانهم  دیو بُ    نحود این جگ از کار ایرانیان

 همه میش گشتیم و دشمن چو گرا     بد آمد بدین خاندان بگر 

 

 
 

 
 

 .کنم  پسرم محارز  م یمن برا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

،قاب باه  یازیان کرداصرار  او که  زمان ناسازگار بودند.با هم  هایآزاددادن و   که  کومت نظام ردیتوانست بپذ  در واوو او نم روتمیپذم  شا  ن

میحو،اات و مجلاس ا،االم  یآزاد نیت ام یرا بارا یدیاسپس وانون جدند. دشناظران شگ ت زد   مستین 1358 تابستان  انتخابات مل انداختن
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اماور  ریاشاا  وزنیاگ شاروع شاد.  ازاتیامتدادن از  یگریدور د ا  دیگر دربار سلینت  در برابر ودرت اسالم در  ال ،قب نشین  کام  بود.  کرد.

از  سالینت خاانواد   صاادر کارد کاه طحاق آن را  و دستوراوعمل  کرد دای،حاس هو دربار امیر ریوز را جایگگین ارد نم  ول  ،ل مخودسابق خارجه 

اصاال ات  داد تاا شانهادیپ  بود که  تابه ایجاد صلح مشتاق  تا  دیاو  .شدندمیمربوط به دووت ممنوع  یو معامالت تجار  در امور دووتشرکت 

" رد.گذاب کنارا مدحوبش ر  اجتما،

" 
دشمن آنها بصورت سیاست مماشات دیاد  شادند. نخسات  شاید که شا  این امتیازات را راهکاری تاکتیک  میدیدم اما در نگد دوست و 

مجلاس  نصاداز    زناد نویگیتلو یاو اجاز  پخش برنامه ها .  کردمل ونیگیدر تلو ی کومت پهلو یبردن ک  بنا نیاودام به از بوزیر شریف امام  

ت مغااز  اساخ باه شاکایاپدر . م صاادر کارداو را داشتند ندگان او را متهم به اختالس و ب  ک ایت  م  کردند و درخواست استع ایدر آن نمای کهرا 

 اواه کاه شاواهدژ دانیام در ماورد ارتاش قااتیتدقدارانم او سا،ات منو روت و آمد را کاهش داد. مشتاق برای آشت  با رو اانیونم شاریف اماام  

 مشاارکت در دویا ه که ب  متعصب مذهح نیچندکمه برای مدا  تالشهیچ  نیاو همچن کرد. پنهانسر و صدا   دادم بمی اراوهرا  یاننیدخاوت ولسی

شاتن ثابات نگاه داجم زاوران   یها برا تیروو تمام مددود امتیازات شام  طووان نکرد. شد  بودند ریدستگ آبادان رکس ینمایس ینمایس آتش زدن

ن ر را دساتگیر و  1.106ر طول دو ه ته پلیس اوتخار ا،الم کرد که دبا شریف امام   .بود  درمان  ملهای  مهیو گسترش طر  ب برق و آر متیو

 300در یاک روز   و  برای خرید زمان و جلب رضایت معترضان شریف امام  شروع به وربان  کردن اوراد  کومت کردن ر را آزد کرد  است.  981

  .باز شودو بازرگانان برجسته   مقامات سابق دووت یبرا جاتا  کردآزاد را   اسیس  زندان

"او دستور داد:  د.وش یلوگیرج ژاوه دانیم  ادثه تکرار تا ازصادر کرد  ارتشحد غالمعل  اویس برای   دیصر یتوراوعم  هاشا  دس 

ول ما  شالیک شادندم ا او پاوشاری کرد که اگر سربازان برای دوااع از خاود مجحاور باه "

ر ران شاا  بخااطیکا  از مشااوکرد  و وقط در صورت شرایط اجتنار ناپذیر پاهای تظاهرکنندگان را مورد هادف وارار دهناد. بایست شلیک هوای  

"میاورد: 

 اد باا تکامال در  چیگ وخواستار د مینان ندارد وطاویس  و دیگر ارتشحدان ا ساس میکردند که شا  به آنان ا "

"سا  پرساید: از پشات بساته اسات. اویرا استم به آنان دستور جلوگیری  از یک ویام را میدهد در صورت  که یک  از دستان آنان  یکدیگر

ند کاه شاا  رباریان شنیدداما شا  مصر بود. بارها و بارها  "

": شلیک بیرف مردم خودداری کنند. او به یک  از اوساران گ ات زبه این ارتشحد و آن تیمسار یادآوری میکرد که ا

" 
وح  از بازگشات باه مدا  اوامات زمساتان  خاودم سارهن   .کردند سپری سعدآباد کاخ در را امرداد و اوای  شهریور ما  سلینت  خانواد  

تشادید ناا اوکترونیکا  جساتجو کردناد.  شانود هاای دساتگا  برای یاوتنجهان بین  و گرو  امنیت  او کاخ نیاوران و دوتر کار شا  و شهحانو ور  را 

 ،ماوم  وتاوای آنهاا یکا  از کاه   باودکارد روبارو و ناخوشاایند جدید های چاوش از ای مجمو،ه با میها در تهران در طول تابستان جهان بین  راآرا

 رد نخمین  را بعنوان مرجو خود وحول داشتند: بع   از زنا مجهان بین  از این امر آگا  بود که بع   از کارکنان سلینت  .بود شا  وت  برای خمین 

" :کامحیگ آتابای که رویس تشری ات دربار باود میگ اتکاخ شروع به است اد  از  جار کرد  بود  و مردان بیشتر اسالم  شد  بودند. 

 در این و ای وشرد  کس  نم  توانست با اطمیناان بگویاد کاه خاط ر،ایات "

سیاس  کجا شروع و کجا ختم میشد. جهاان بینا  همچناان نگاران آن باود کاه وادرتهای خاارج  از ساع  در ساوء اسات اد  از ناا  تعصب و مذهب

"پااییگ  کنند. با شروع شنوددهند و مکاومات را  اوگایش کاخ به ن وذ برای را خود های ن  کرد  و تالشآرامیهای خیابا

 در ماورد مسااو  بسایار مهامتل نا  ور  م  پنداشتند که تدت نظارت هستند و به همین خاطر مراواب بودناد کاه هیچگاا  شا  و شهحانو  "

صدحت نکنند. با وجود ظهور دستگا  کپ  زیراکس و تلکسم شا  ترجیح میداد تا همیشه از کاناوهای تماس  و ورستاد  های شخص  برای رسااندن 
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خود است اد  کند. همسر او نیگ طرز وکر او را دنحال میکرد و به دوستان خود گ ت که اگر آنها با کاخ تماس تل نا  پیامهای دست نوشته به مخاطحان 

 میگیرند ورض را بر این بگذارند که تماس آنها ا تما  ضحط خواهد شد.

 او اصال  اووویات کاه سااخت روشان همچناین از خونریگی به هر ویمت  مواوق باود. او یشهحانو ور  با تصمیم همسر خود برای جلوگیر 

 ""هویدا به س یر انگلیس پارسونگ گ ت:  .م  باشد پسر خود برای تاج و تخت نگهداری و   ظ

ا حه ای با مجلاه نشود. در مص نگدیکهویدا به تماس تل ن  خود با شهحانو ور  ادامه داد با اینکه بعد از کنار گذاشته شدن خود مراوب بود که به کاخ 

"کم  بعد از واجعه میدان ژاوه شهحانو ور  گ ت که در جریان غم انگیاگ رویادادهای رخ داد  باه  (Paris Match)پاغ  مَچ 

"او گ ت:  "

"  
شاهحانو ور  نام  از همسر خود نحرد. آنها هر دو میدانستند که کار او تمام است. و بجای آن او بر روی وویعهاد و دوران نایاب اوساینت   

م خاودم خاودم باه مارد م  تواند داشته باشد ایمان است. ایمان به کشور من برای پسرم م  جنگم. بهترین خصوصیت  که"خود تمرکگ کرد. او گ ت: 

ین سانگ هاای  مسائوویت چناین کاه رادیاوا بارای خوب  برای همه. و او باید به مردم خود نگدیاک باشاد. و اینکاارانجام دادن  -خود ایمان به وظی ه 

 ".نیست آسان دارند هیچگا  بر،هد 

"گگارشگر مصا حه خاطر نشان کرد:  

" 

"شهحانو ور  بر روی میگ خود زد و زمگمه کرد:  

 گ ات کاه او "

س و دوهر  از آیناد  شهحانو ور  سع  در کنترل هرا "" او غرور و ودرت منحو بگرگترین

"داشت. 

"

د: آنها هناوز موسا  صادر را در وز  داو  یک تیر در ترکش خود دارتمام امیدها هنوز از بین نروته بود. خاندان پهلوی متعقد بودند که هن 

  .بود ارشد رو انیون ص وف درون از خمین  برای تهدید بگرگترین ا،تدال او و با  ندم کس  که جاذبهکنار خود داشت

 
*** 

"کوتا  برای شنوندگان خود پخش کارد کاه اماام موسا  صادر  یشهریور ما  یک ایستگا  رادیوی  وحنان  خحر 20در روز دوشنحه 

و تیما  از مدققاان را باه  دادووری در این زمیناه  اویاس سارکیس رویس جمهور وحنان دستور تدقیق رویس جمهور  "

جهان  متنشر کرد  و  طرابلسم رم و پاریس که همسر موس  صدر و ورزندان او از بیم جن  داخل  به آنجا گریخته بودند ورستاد. اینرت پُ  بیانیه ای

کاه  صارار بار آن داشاتدووت سرهن  واذاو  ا .کردند بسیج را خود منابو منیقه های دووت گهداریش شد واطال،ات در مورد او و مد  ن ارخواست

" که ایتاویای  مقامات توسط که شهریور ما  ترا کرد  استم اد،ای  9موس  صدر طرابلس را به مقصد رم در 

 ،لیه بر تا بود بازگشته ایران به مخ یانه طور به صدر موس  شد. شایعات  محن  بر اینکه رد سر،ت به کردند جستجو "

"روزنامه گاردین انگلیس نوشت:  .پخش شد ،رر میحو،ات توسط بود شد  ربود  ساواا توسط او اینکه یا محارز  کند شا 

"رد کردند. شورای شیعیان وحنان ا،الم کرد:  ان موس  صدر سریعا آنها رابودند و طرودار گ این شایعات ساخت "
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" 
بارای صادحت باا آیات اهلل ساید مدماد  ساین طحاطحاای  یکا  از ،ل  کن  در تحریاگ ساع  در تاالش   موس  صدر دکتر کدوست کود 

"ر شاا  گ ات: شب با او تمااس گروات. دساتیا 10:30بود که دستیار شا  سا،ت  شا  ازپیشتیحان   رو انیون برجسته شیعه و جلب نظر او در

ت و از او رو  تمااس گرواوجود ووانین منو روات و آمادم کنا  باا ورمانادار آذربایجاان شابا  "

"کن  گ ت:  "از او  مایت کند. به خیابانخواست تا کس  را برای او ب رستد تا در صورت روتن 

" 

"به موضوع پرداخت: یاوت. شا  مستقیما  ""صحح روز بعدم کن  به نیاوران روت و شا  را بسیار  

" 

 "" 

 "" 

 چه ات او  اوتاد  بود؟  ""کن  ا ساس  

 ""شا  نگا  سنگین  به او کرد:  

"کن  نم  توانست  روهای  را که م  شنود باور کند.  

 اا  او  . اما  بودار کردید سال گذشتهم هر ووت که شا  در   ور کن  از موس  صدر نام برد  بودم او را وردی خاون خدر چن "

 16-14در  اردربا ورساتاد  مخ ا  باا جلساه و در نشاد  دیاد  گذشته ه ته دو در صدر موس  که توضیدات شا  را م  شنید بیوری باور نکردن 

 .بود همرا  خیابان  های م ناآرا و رم ان ا،تراض  راهپیمای  پایان طور مرموزی با به ها تاریخ این .بود ور نیاوته   آومان غرب  شهریور ما  در

" گ ات: او کارد. تاکید کن  صدر واو  بود به ،ل  موس  نجات و یاوتن برای او که را اهمیت  شا  

" 

مداری گگارشگران را به خانه خود د،وت کرد  و متن تلگرام  را که برای سرهن  وذاو  ورستاد  و خواستار توضیح در وم آیت اهلل شریعت 

 ""شد  بودم وراوت کرد: 
*** 

 

 کشاور شارو  شمال که ندمنو ،حور و مرور بود ووانین تدمی  و اوهژ میدان جذر  ادثه  ال در هنوز رانیانضربات هووناا همچنان ادامه داشت. ای

 1357شهریور ما   25 نحهش روز در شام هنگام در زمینرخ داد و  ایران نمک کویر در ریشتر 7.7 زوگ  ای به مقیاس .شد روبرو ویرانگر زوگوه ای با

"داد:  گگارش ایران رادیو خحرنگار .اطراف آن وارد شد روستای چه  و طحس شهر ضربه به بدترین .دهان باز کرد

 طاحس زیحاام "

ه بدرانهاای سیاسا  باشاا  و شاهحانو وار  تواواق کردناد کاه شاا  در تهاران ماناد  تاا  .بود ایران تاریخ  های اشهر مهمترین از یک  ""

"رد: . شهحانو ور  بخاطر م  آوداشت تردید او تأیید س ر دررسیدگ  کند و شهحانو ور  به مد   ادثه برودم اما شریف امام  

" 
 صادنه باه رسایدن روات. باا زوگواه زد  نا یه به 130- س  نق  و  م  هواپیمای با و گروت نادید  را وزیر نخست ،تراضاشهحانو ور   

 یکا  باا باود مجحاور همچناین شهحانو ور  .روبرو شد مندداشت را دووت سریعتر واکنش درخواست که خشمگین با بازماندگان او کام م ویران  های

 انجاام بارای آمریکاا ارتاش باه دادن اجااز  ابا همسارش پخش شد  بود مقابله کند. بر اساس این شایعه مالها که توسط دروغین  های شایعه دیگر از

 یک بار دیگر مردان خمین  در  ال رواج دادن دروغ و تئوری توطئه بودند. وریادهای  از میان .شد  بود زوگوه ایجاد بیابان با،ث در ای هسته آزمایش
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آسایحها  بررسا  باه بااز ماشاین  رو در طاحس رانویا خیابانهاای در او "": شنید  میشد مردم

نااظران ایان صادنه  ."کنار ماشین رساند و گ ت:  به را خود جوان  مرد و پرداخت

 او بعادها "" شهحانو ور  که گواه  دادند

 .شد  بوداو  روتاری که با از شورید  و ها متدم  شد  بودند که انسان رنج  مقیاس از زد   یرت گریستم

  اوتااد ات ااق او دوران  کوماتدر  دیگر بدران  های زمان در که همانیور م اما]روتن به منظقه زوگوه زد [ دو روز بعد نوبت همسر او بود  

گروته باود گاگارش داد:  ورار تاثیر تدت کامال او و همرا  که بریتانیای  خحرنگاران از یک  .بود کاو  جمعیتبرای دگرگون   شا    وررف ص مبود

 ""و وریاد میگندند  صدها ن ر او را ا اطه کرد  ""

زنا  ردناد. است کماک ما  کبازماندگان از سد امنیت  گذشته و خود را بر روی پاهای او انداختهم ک ش ها و دستان او را م  بوسیدند و از او درخو

"که ورزند خود را از دست داد  بود با  اوت  گریان گ ت: 

 داد  دسات از را شا خاانواد  و واوادین کاه باود ساوه ای دوازد  غمناا ترین صدنه پسر "

 کارت جیحش از و درکصدحت  صادوانه او .کند کمک تدصیلش به او ادامه برای که خواست شا  از و به جلو رساند جمعیت میان از را خود او .بود

 و سار ب  دادم دست ربا آن پس گرم  با شا  "": و نشان داد سخنانش در آورد   اثحات رایب خود گارشگ

تواناد تدصایالتش را بداد  شاود تاا  تدصیل  بورسیه ای پسر که به آن داد دستور خراسانم ورماندار راج  جازیمس به و کرد گوش داستانش به صدا

داماه تدصای  را آناان امکاان ا تااو از مسئو ن خواست تا ویست  از کودکان  که واودین خود را در اثر زوگوه از دست داد  اند تهیه کنند  .کند حالدن

 مدرساه رش رضا که دراز طرف پس و شهرشان انجام دهد بازسازی برای را خود تالش تمام تا شد متعهد سپس رو به جمعیت کرد  و داشته باشند. او

 .به تمام  زوگوه زدگان تسلیت گ ت بسر م  بردم تگگاس خلحان  در

شا  از طحس بازگشت و آگا  شد که آیت اهلل شریعتمداری رسما ا،الم کرد  که با دربار و دووات در ماورد خواساته هاایش بارای اجارای  

 خحرنگااران از  کاوچک باه گروها  ماذاکر  نخواهاد کارد. او جلاس را میادادمن مدر برابار واوانی که به رو انیون ودرت وتو 1285وانون مشروطه 

"روته بودند گ ت:  وم به که خارج 

" .دکار خاودداری سالینت سرنگون  با مخاو ت یا ابراز  مایت از او "

" 
ناظران خارج  تهدیدات شریعتمداری را بعنوان ،المت  در متدد بودن رو انیون بر ضد شا  تعحیر کردند. اماا خمینا  از واانون مشاروطه  

  وابا غیار اساس  وانون نکهای ا،الم با .بود کرد  تهدید آن از دواع برای را شریعتمداری تن ر داشت و وحال   و نصبب  اص یسمبعنوان ویحراو 1285

 بارای زماان هام هناوز کاه داد  باشد سیگنال و همگمان به شا  جمعیت معترض ورار بگیرد تا هم در رهحریت بود تالش در شریعتمداری استم مذاکر 

 .اردد وجود تواوق به رسیدن

 
*** 

 

  بایسات از اسات اد  از مااماا ما  شادند  مواجاه اوباش نگدیک های اذیت و آزار ها مورد خیابان درآنان  سربازان کهبودند  نگراناوسران ارشد ارتش 

 24روز جمعاه  صحح در تحریگ در .به  سار م  آمدند دید  آموزش ای  روه های تروریست برای مناسح  هدف نیگ ودرت اجتنار میکردند. سربازان

 یاک مسالدانه کاه درگیاری ایان مرد که وحاس نظام  بر تن داشتند بر روی وا دهای ارتش در منیقه شمس تحریگی آتش گشودند. در 3شهریور ما  

 نتقا  شادند.مچندین غیر نظاام  مجارو  شاد  باه بیمارساتان شاهر  .شدند کشته مسلح مرد دو و غیرنظام  یک سربازم شش سا،ت بیول انجامید

"بنا بر گگارشاهای شااهدان ،ینا م  .بودند داشته ونترس ن س به ا،تماد ای مال ظه بیور واب  مهاجمان

" 
خسروداد به مالواات تیمساار ارتشاحد وردوسات  سروشگرگ آتابای و دوست خور او مغشوشم مقام دربار سلینت  کامحی مدت این ط  در 

آتابای راض  به همراه  باا  ""روتند. خسروداد نگران رو یه ارتش بود و به آتابای پیشنهاد داد تا 

" او نحود. مانند بسیاری از اوراد دربارم آتابای وردوست را
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 و رسید نم  شا  به   ور دیگر ما  گذشته شک بسیاری را برانگیخته بود. او 12روتار وردوست در طول  "

"آتاباای بخااطر ما  آورد:  .چارا دانست نم  شهحانو ور  هم  ت  کس هیچ در ارتحاط بودندم و کیف دست  با یکدیگر وقط از طریق مرد این دو

" 
سا،ت وردوست برای این دو مارد در ماورد اشاتحاهات  4در ط  بعد از ظهر به دوتر وردوست رسیدند.  5خسروداد  دود سا،ت  آتابای و 

هاا نوردوسات باه آ شا  سخنران  کرد. او گ ت که شا  به وانون مشروطه ب  ا ترام  کرد  و وساد را در طاول سااوهای متماادی تدما  کارد  اسات.

"گ ت: 

"خیار کرد.  ""وردوست شریف امام  را بعنوان  "

" 

"آتابای و خسروداد از چیگهای  که شنیدند شوکه شدند.  

" 
 

*** 

 

باه ذشاتند تاا گ در وم  شاناهلل کا تیآ خیابان پشت خانهاز   به آرام تن داشتند رب ساد  یوحاس ها در یک شب گرم مهر ما  چندین مرد که وحاسهای 

نا  هاای زیار زمی را که بعناوان دساتیار کاشاان  خادمت  کارد  و وعاویاتضربات سریو آنان به درر خانه توجه ،ل   سین  .منگل او رسیدند درر

رد. کاهنشااه  معروا  ارتش شا اوسران رد  متوسطحد و دوستان خود را را ارتش یک  از مردان خود  بخود جلب کرد. مذهحیون را سازمانده  میکرد

هد او شاا ""او پرسید که آیا م  تواند با آیت اهلل کاشان  بیور خصوص  صدحت کند.  سین گ ت: 

 بود. جاوح نظرات تحادل 

  خمین  در امرداد ما  به اوسران ارتش برای ترا پست های مظاوعال ا،الم وتوای آیت اهلل آن اشخاص داستان خود را تعریف کردند. بدنح 

"تشکی  داد  بودند.  برای خودخودم این اوسران هسته انقالب  

"  

"نان گ ت: آکاشان  از آنان خواست تا به پادگانهای خود بازگردند. او به  

" 

 ""ا پاسخ دادند: آنه 

 ""کاشان  گ ت:  

 ""مردان توضیح دادند:  

 "

" 
الل ممکان و  داکثر اخا اوسران به پادگانهای خود بازگشته و مشغول ،ملیات خرابکاری شدند. آنها مخ یانه از دستورات سر باز میگدند 

 لینتسا هی،ل ی  مله نها یآماد  شدن برا برای داوطلحان به جلبو  ها سال  ذخیر  کرد آن .منو روت و آمد بوجود م  آوردند نیمقررات ووان در را

" سین بخاطر م  آورد که اوراد دیگری نیگ در دووت و ارتش بودند که  .پرداختند

" 
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ارتش شاهنشاه  ایران ستون  مرکگی برای  کومت پهلوی مدسور میشد. تصمیم اوسران در خیانت بر ،لیاه ورماناد  کا  واوای خاود  

 شاور ک ماداوعان ولمارو را به ،نوان شارتژاوه شهرت  دانیم  ادثه که اوتندیآنها در . کومت پهلوی از داخ  بود  شروع وروپاشاز   نشانه مدسوس

ما  اهد  اشاغاوگر مشا  یاروین آنها را به ،ناوانمردم در  ال  اضر  به زیر سوال برد  و انیرانیاز ا یاریبس نگدرا در  صال یت ارتشو  کرد دار  وکه

 .کنند
*** 

"را داد. او گ ات: واموس  صدر در ویح  آمد  است گوش ،ل  کن  به سخنان شاهگاد  وهد و نظر او در بار  اینکه چه بالی  بر سر            

از میاان بار  موس  صدر را تاسعودیها به این نتیجه رسیدند که ،روات از وذاو  خواسته  "

 دم بخاطر اینکه او به آرمان پ  ال اُ در وحنان صدمه میگد. دار

روایس  تکرار کرد. آخرین ایسات او در تاور منیقاه ای مصار باود. را برای اوکن  به اردن پرواز کرد و شا   سین همان سخنان  از ریاض 

  باود. ه پایاان رسااند  با نخست وزیر اسراوی م مناخیم بگینم باخیتار  ورارداد صلدرا با ایجاد  دیویصلح کمپ د یگ تگوهاجمهور انور سادات 

": کاه کند. کنا  باه ساادات توضایح داد ت تا به جای واهر  او را در شهر اسکندریه مالواتسادات از کن  خواس

" 

"سادات به میهمان ایران  خود گ ت:  

" 
 شنیدن این  رف کن  سر خود را گروت و بر روی صندو  به طرف جلو خم شد.  با 

 ""سادات با  س تر م پرسید:  

 ""پاسخ داد:  کن  

"سادات گ ت:  

 وارار داد م آن ای در جعحاهرا صدر   بدن موس  وذاو گ  وت  موس  صدر و اینکهچگون و شتناا اتیجگو سادات "

 توضیح داد.  است انداخته ترانهیمد یایرا به در آن کوپتریهل کی با است اد  ازد  و کرن وبت از رپرا 

را باه شاا  کاه با  صاحرانه منتظار گاگارش او باود بعهاد  ،ل  کن   ا  وظی ه دردناا بازگشت به تهران و انتقال خحر مر  موس  صادر  

 داشت. 

"ووت  کن  به نیاوران رسید مستقیما به   ور شا  برد  شاد. کنا  بخااطر ما  آورد:  

" 
امید شا  از دست روته بود. او موس  صدر را آخرین و بهترین امید خود میدانست که وادر بود رو انیون میانه رو و طرواداران آنهاا را بار  

ی  نیگ بر تمداری و خوم  شریعظوقیه خمین   مایت کرد  و در صدد تسخیر دووت بودند بسیج کند. آیت اهلل اوع ضد اولیت  اوراطگرا که از و یت

ماورد  تاهیرنباا مد ماانیام اادغ ازیدر مورد نرا   ،موم یها  نگرانروی موس  صدر  سار باز کرد  بودند که به ایران باز گرددم وارد محارز  شود و 

  بایسات او ما .اشید  بوداز هم پ  نیودرت خم هی،لمیانه رو بر   بلوا مذهح کو امید شا  برای ایجاد ی س  صدر مرد  بود ا  مو .دتوجه ورار ده

 .م  ایستاددر مقاب  سی  به تنهای  

اش در  جاار وتناهم ساوء   کاه زنادگ   بوداو مشخصه  اکم ی رکت بعدو  کردمی،م  ،موم  و خصوص  در دو سیح  شهیشا  هم 

ی ایان در ماورد مدا  نگهادار  رانیاا یباه رساانه هاام اماا ذیروته بود که موس  صدر کشته شد هر چند که شخصا پ بود. گذشته یا،تماد  بظن و 

 ورساتاد.خواهد  هیجمهور سور سیبا پادشا  اردن و رو دارید یبه منیقه برا  م راقثمو دونیور ایم و ا،الم کرد که ورستاد   کرد  ابراز نگرانرو ان  

"اوظ مذهب شیعه توضیح داد که او  

باا  باود. صادر  شادن موسا دیمسئول ناپد ]شا [ که او شایعه بودند این در پشت  نیدانست که ،امالن خم  م  شا  به خوب "
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از دسات او بار آیاد انجاام  کاه ثق  به منیقه او امیدوار بود تا به رو انیون وم اطمینان بخشد که برای پیدا کردن موس  صدر هار کااریورستادن مو

 خواهد داد. او همچنین امیدوار بود که هر کس  را که از چگونگ  دویق ربود  شدن و وت  موس  صدر اطالع داشت بیابد. 

د سایریکاه باه نظار م ""شهریور ما   31در   اضر به پذیرش مر  موس  صدر نحود.م  شریعتمداری ظآیت اهلل اوع 

او  "": به خحرنگاران گ تباشد ]آیت اهلل شریعتمداری[   رانیایک  از مراجو ارشد 

دققاین وکانه بود. مخارج طرابلس به اسارت گروته شد  و اضاوه کرد که روتار یاسر ،روات مشکگ ت که معتقد است که موس  صدر در زندان  در 

 به ویح  و ایتاویا ورستاد  شدند.  به گرو  های تجسسپیوستن از وم برای 

 
*** 

 

ازی او داشاتند ع  در بر اندمردان  که سبرای ارزیاب  چشم انداز بقای شا  و ساخت رابیه با    راپس از  ادثه میدان ژاوه مقامات دووت کارتر تالش

خصایت شرگان و دیگر کردند. واب  توجه اینکه مقامات کاخ س ید در مورد تالش طو ن  یک ساوه س یر سوویوان برای همسو کردن مهدی بازآغاز 

ه شاد کا ،اداودم متقباسوویوان با خحار تالشهای هنوز در تاریک  میلق بسر م  بردند. شا  که از  رانیا ینه ت آزادهای شاخص  گر جحهه مل  و 

یت کارد  ،ات نیاگ ساراکاخ س ید در توطئه ای برای سرنگون  او مشارکت دارد. اختال ت بروکراتیک در آمریکا به اشتراا و تجگیه و تدلی  اطال

ه خمینا  با ها ویحیای و  طرف ولسیینیاناز جریان انتقال پول و سال  از  در آن که س  آی ا یسازمان  گگارشهایبود. شورای امنیت مل  کارتر از 

هایچ   ارت ساوویوانساب  خحر بود. هر چند که سخنرانیهای طو ن  خمین  بر ضد آمریکاییان و یهودیاان موضاو،  ،ماوم  باودم  نام برد  شد  بود

ناد. میرساید نکرد ن برا تا  ب اروشتالش  در بدست آوردن نوار کاستهای سخنرانیهای خمین  که در گوشاه و کناار خیابانهاا و باازار باگر  تهارا

 هیانقل  یساوبه ،نوان   خیبه وداظ تار وجاچگونه مساجد و مر نکهیا ایها و   در مورد نقش مذهب در ناآرام یمتدد  هنوز میاوعه ا ا تیمقامات ا

 .انجام نداد  بودند،م  کرد  اندم  رانیدر ا رییا،تراض و تغ یبرا ای

از کارد  بودناد. آنهاا ظااهرا  دیویصلح کمپ د مانیپو مشاور امنیت مل  برژنسک  توجه خود را معیوف  کارترم وزیر امور خارجه وَنس 

"که نتیجه گیاری کارد  باود  کومات پهلاوی  آورد وزارت امور خارجه بر نیآخرتوسط آیند  ایران 

 میمئن شد  بودند.  "

شاا   تن ر شدیدی ازکه   کایدوتر وزارت امور خارجه آمرکارمند چتم پر  یهنر مانند دون پایه ایمقامات توسط  میریگ میتصم خالء این 

 ا اهرات ضاد شااه  بارتظم  کردو پول جمو آوری رای ابا ابراهیم یگدیم یک  از طروداران خمین  که ب چتپر  .پر شد  بودم داشت یپهلو  کومتو 

گاگارش    نداو روی رباتن ار پر چات از شاا  م تماس گروت. کردمیخود در تگگاس منتشر   پگشک میباز ی ،لیه ایران  قوق بشر غاتیتحلو  هانداخت

  مکرد هیتکهریور ما  بر آن ش 17 او با شا  در   نمکاومه تل  در ط خود انسخن بر نکات  که کارتر در   تدر مورد ایران تهیه میکرد و  ی  که اوها

ماان او ز در آن کرد که قیصدتاو اما  "" دیام اوداماتش گ یانگداد که  حیاگر چه او بعدها توضتاثیر گذاشته بود. 

"

"او  ت  در مورد یگدی کمتر میدانست.  "

  داز  شیم اما نه ببودگرا  چپ گرا و ملمیشد  یپهلورژیم  نیجانش   کهمیرژپر چت معتقد بود  "

 . اسالم

  حات و انگجاار شخصاناوص و تعصا اطال،اتم گمانه زن بر   محتن ایران در وحال خود استیس شک  دادنمقامات ایا ت متدد  در  ال  

مقامات در واشنگتن شکایت داشتند که  وجود داشت. یدیشد یا،تماد  ب وانیووو س ارت س وزارت امور خارجه آمریکا انیممخصوصا که  .ندبود

ت پرچات مشاکوا دیپلماتهای آمریکای  در تهران گگارشهای دویق  در اختیار آنان ورار نم  دهند. در همین  ال مشاوران سیاس  سوویوان به نیا

و تعجب کارد  باود کاه چارا  "" جورج ومحراکیس شکایت کرد که پرچتبودند. 
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 که به سهم خود ا،الم کرد اما شکایت ومحراکیس شد متوجهاطال،ات کلیدی از دوتر پرچت به گری سیک در کاخ س ید منتق  نشد  است. پرچت 

"جان استمپ  به خاطر م  آورد که وزیر امور خارجه ونس  .است ""  پمتسا جان سیاس  های گگارش کی یت از وا

"که او را  (Warren Christopher)خارجه وارن کریستوور  امور وزیر ی معاونااما او بگرگترین انتقاد خود را بر "

 ""تواوق داشتند:  س  آی ا یدر مورد ارزیاب  ومحراکیس در مورد نامید کنار گذاشته بود. اما هنوز همه م   "

متداد در نیویاورا در روز ساه  ملا  ساازمان ،ماوم  مجمو بودند. در گشایششد  نگران  و شا  و مقامات او از روتار آمریکاییان گیج 

"  محنا  بار به وزیر امور خارجه آمریکا سایروس وناس گلاه کارد کاه شاایعاتخسرو اوشار ایران زیر امور خارجه و 1357مهر ما   11شنحه 

" 

"ونس و دستیاران او ،اوحت ا،تراف کردند که دیپلماتهای آمریکای   

" 

 ""اوشار به آنان اخیار داد که  

" ونس به وزیر امور خارجه ایران اطمینان داد که 

"بار اسااس  وناس تصادیق کارد کاه "

" 
 را خاود متداد تاا گروتناد تصامیم آنهاا که هراس انداخت را به واشنگتن در متدد  ایا ت  دی مقامات تا آمریکا خیانت به شا  اتهامات 

 تیجاه رساید  باود کاهنبه ایان  س  آی ا یسه سال پیش سازمان ورار دهند.  ارزیاب  مورد روان  اختالل ا تما  و رو   مشکالت از شواهدیبرای 

 شااید ک داشاتند کاهشا آنهاا  اا  .بود پدرش به نسحت او ،قد   قارت و جنس  ناتوان  ا ساس به مربوط ا تما  ن ت ویمت کاهش از شا  امتناع

د طاالع داد کاه دکتار جروواهنری پرچت به س ارت آمریکا در تهران ا ؟ه باشدداشت مشابه  روان  های ریشه ارتش نیگ است اد  از برای او ،دم تمای 

 .داشاتدر دسات ا رضا ر شاهگاد  در بار  میاوعه وعشر و شا  روان  طر  به روز رسان  مشخصات س  آی ا یاز سازمان  (Jerrold Post) پُست

"سوال کلیدی بود. نخستم آیا  6ی ه پست جوار دادن به ظو

 چگونه دومم 

" 

د اینکاه بداند. چهاارمم شاا  در ماور ""میخواست در مورد تاثیر شهحانو ور  و اینکه  س  آی ا یسومم  

ا او تااد  اسات؟ پانجمم آیا،قاب اواو تدوی  ودرت  امهبرن بود که بر این باور او آیامنتق  خواهد کرد صدحت کرد  بود.  ،اوحت ودرت را به پسر خود

زادیهاا در بارای دادن آ ششامم برناماه شاا  ""انتظار  مایت نظام  از خارج را داشتم ا تما  از ایا ت متدد  

" :میکرد شکایت اصال ات برای متدد  ایا ت وشار از هنوز او اما م""ایران 

"  
دم وضاعیت ایاران بدث در مورد دوران کودک  شا  بودند و زیار پاای یکادیگر را خااو  ما  کردناجر و در  او  که آمریکاییها در  ال  

 .ایران را در بر گروت جنور ن ت  های میدان ا،تصابات از موج  سینما رکسم شب چه  شد. در مراسم سوگواری وخیمبشدت 

 
*** 
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  دنما  و ناورماان اتابا،تصا ساممیمنجر به ترور و ان رژیممخاو با،ث ادامه وعاویتهای زیر زمین  وقط  نظام   کومتکرد  بود که   نیب شیشا  پ 

 گر  نممداد شد  آناولم متددان از وعاویتهای خود دست برداشته بودند ارتش کیاز تدر یریجلوگدر  او  که طروداران خمین  بخاطر  خواهد شد.

 11 در .شروع کردنداد اوتصولج کردن و  ازاتیامتکردن دووت در دادن مجحور  یبرا شد   طرا   ا،تصابات  سازماندهوعاویتهای خود را در  تود م

 قیااوات تعل باه  ی  اار اتیا،ملهای خود دست کشید  و درخواست اضاوه  قاوق کردناد. ارشهریور ما  کارگران ن ت  در استان خوزستان از ک

 .نیگ سرایت کردو مخابرات   بانک یبخش ها بها،تصابات به سر،ت  شد.  یتعی اصل  آبادن شگا یپا  وعاویتو  درآمد

 گیان باود باه درخواسات تهاران قم  خمینا  توساط دووات ،اراظبازداشت خانگ  آیت اهلل اوع که محن  بر  به گگارشات ا،تصار کنندگان 

وی یدن  کومات پهلاوعاویتهای خمین  داشت. جن  مذهح  خمین  برای از هام پاشا مقابله بادادند. صدام  سین د ی  خود را برای واکنش نشان 

 چهر  نوان،به   نیخم .د  بوگسترش دادبود  یو نژاد یوروه ا م مذهح یروابت ها ریتدت تاث [ که]شیعه نشین ،راق را در سراسر منیقه دیترس و ام

 یکتااتورید م ساتیوایسوس یها یجمهور گگین یجا رایب او راخواست شور و شوق در  با  و سن هعیشجوانان و  بود اسالم ظهور کرد  در جدید ای

برداشتن  احس خاانگ   برایشا   یتقاضاتسلیم  مهر ما  3 ها در روز  ،راو .م  پذیروتند اسالم با دووت   مداوظه کار یو سلینت ها  نظام های

سار  ایجاد میکرد  ،موم یها هیو صدور ا،الم استیدر س او دخاوت از های  را تیکه مددود یدیجد نیووان روتنیاز پذ  نیم اما خمخمین  شدند

 تیکوهراسان ت مقامات کرد. در منیقه بماند و به همین خاطر سع  در گذشتن از مرز و روتن به کوی باز زد. او ترجیح داد تا ،راق را ترا کرد  اما

ر د و راا روانیاپ تیاکو-در مارز ،اراق جریاان خمینا  .گذاشتند  باوو کویت[  اق]مرز بین ،ر  وانون  و او را در برزخ او جلوگیری کرد ورود از 

ه یاگای مووات ورانساوبن  صدر و صادق ویب زاد  برای او درخواست  ننجف بازگشت در  او  که ابواودسخمین  به  .رساند  وانگیدمرز به  رانیا

 را کردندم کشوری که آنها در آنجا بسر میحردند. 

کاارگران  یبارا را شاتریب اراناهی قاوق و   اماام فیم دووات شاررا در بر گیاردن ت  صنعت  تمام خوزستان اتا،تصاب از آنکهر  یرم 

 م رساتانیس دبهاام مادار مارساتانیب ود شا تقلیادیاز ا،تصاابات   موجب ماوج ازاتیامت نیا .کرد دییو مخابرات بخش تا یم بانکدارتصنعت ن 

"س ارت ایاا ت متداد  گاگارش کارد:  ند.شد  یتعی  وو د و خدمات دووت یکارخانه ها م خدمات پست

"استراتژی دووت شریف امام   "

" 
 نمایدر مورد رکس س  آگا  بودند که خشم ،موم  که از تسلیم دووت در برابر خواسته های کارگران تشویق شد  بودند و نیخم ،امالن 

ه تدات پوشاش کا گاریشاهر د 6د و رووکرمانشاا م همادان و د یاز  مالت و شاورش هاا را در شاهرها یدیموج جد ادامه داردماوه هنوز ژ دانیو م

د از چند ما  بع .م  رسید ر ند  ها هگار  بهمانند دزوول  ی در شهرها  ابانیخ یها ی مایراهپ  ا  دیگر به را  انداختند.اشت دورار ن کومت نظام  

متوسط را    کارمندان طحقها،تصابات  ت .تندآن را داش دیدووت و شا  امکه   جهت دربودند اما نه   رکتدر  ال  رانی،موم مردم ا مبودن هیدر  اش

 طباه ساقو دیاتهدرا  یپهلاو  کوماتاز  تی ما یمرکگ ستونهایاز  گرید  کیآنها  جیبسم بوسیله تجربهبه خیابانها کشاند  بود. اینحار جسور شد  

 میکرد.

باا مایالدی  1968روگ دگ  ورانسه که در ساال چا دنتیمانند پرز خود را انی ام بود تام مجحور میخواست در ودرت باو  بمانداگر شا   

تاا مسایر جریاناات  تظار توانستنبر خالف او  ف ورار دادمورد هد هایورانسو  وطن پرست دگ  .به صدنه بیاوردم   بودمواجه شد  مردم یشورش ها

همچناان  ی هااکه پهلاو و استانها نشان میداد   ور شا  در روزهای اخیر در طحس و مشهد و خود نمای  شهحانو ور  در جنور تهران د.ده رییتغ را

م کشااورزانم رو باه باا  م مداوظه کاران طحقاه متوساط و طحقاه متوساطرو انیون میانه رو میاناز جمله نظام یدیکل یگرو  ها قی،م  حانیپشتاز 

 .برخاوردار بودناد ع پشاتیحان  نما  کردنادنون شاراساالم و واا دگا یادو   نیخم هانیادگرایبن اتکه از نظر  رانیها ا ونیلیو م ها کارگران کارخانه

گارو   نیاا تا اگر شا  وصد داشت .وکر م  کردند کومت مالها آیند  ای با که با سلینت مخاوف بودندم اکنون به  انیها و چپگرا حرالیاز و یاریبس

بازگشاای  در جلساه مهار ماا   14که او در روز جمعاه   امیپ .کردن میداد ماندن و محارز  یبرا  لیآنها دوبه  دیکندم ابتدا با جیمختلف را بس یها
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 .اداماه داد باود هاا  نااآرام ،االجو نه کمترم  شتریب هاییکه آزادبه پاوشاری خود  او خواستند بشنوند.  نحود که آنها م یگیورستادم چ دیمجلس جد

کاه شاا  باه  او  که روشن کرانم دانشاجویان و چاپ هاا معتقاد بودناد امیان خود او نیگ این سخنران  را بعنوان نشان  از تسلیم ت سیر کردندم در  

"،ل   سن گ ت:  .مردم را جلب کند تیرضا نجات تاج و تختشبرای  منیخون  به سرکوب زدن وح  از دستتا  در تالش بود  سادگ

" 
م اختاهدامااکن پر آتش زدنبه معترضان  و با  زدباب  و آم   یها روز بعد در شهرها یریدرگ د.مردم نشجلب توجه  مووق بهشا    سخنران 

  عزن کاه سا کیا ملهجن ر کشته شدندم از  نیچند با شلیک گلووه د.درگیر شدنو ارتش  سیو با پل   مله کرد  ،موم یبه بانک ها و ساختمان ها

اشاار   ده مشااوران خاوب توسط  وادث اوسرد  شد  بودم ه طور کام شا  که ب د.ده پنا به دانشجویان  که از دست پلیس در  ال ورار بودند  داشت

" ح  گ ت:ند. رضا ویبود د یشن همین صدحت را 1332در سال  نیگ آنها وحال .است "" یخروج از کشور برا در وکر که کرد

" 

"شا  پاسخ داد:  

" 

"ویح  پاسخ شا  را به معنای اینکه  

" 
وادرت بارای اسات اد  از  درشاا   بیاگاریکه  بود د یرس جهینت نیبه ا بود که او مدتهاس یر وحنان خلی  اوخلی  از سمت خود استع ا داد.  

روات. او  در کااخ ساعدآباد وح  از ترا ایران او برای آخرین بار بارای ادای ا تارام باه مالواات شاا  .دبو یسلسله پهلوپایان کار  یبه معنا سرکور 

 ""گ ت: 

یت اهلل اوعظما  رو  آبرای واشنگتن ورستاد و هشدار داد که  یوور مدرمانه و  لگراوتمهر ما  س یر ویلیام سوویوان  16در روز یکشنحه  

 ساتیس از بپاپسرش ا مد  اهلل خمین  و همراهان او ا تما  برای ورود به ایا ت متدد  درخواست ویگا خواهند کرد. دو روز پیش خمین  به همرا 

سن بنا  ابواود ویسر عم ،کس اوبه خاطر . به پاریس روته بودجلوگیری شد  بودم  ورود آنهاکه از  تیدر مرز ،راق با کو گیآم ریو چهار سا،ت تدق

د را بار هرا چشامان خاواما مشاوران خمین  ظاا کرد. دریاوتورود به ورانسه را  یبرا ای سه ماهه یگایو  نیکردم خم  م  زندگ سیکه در پار صدر

"روی مقصد دیگری دوخته بودند. سوویوان گ ت: 

" 
ووشااتو نقا  مکاان  در  ومه شاهر نووا  ایاجار   یبه خانه ا اما بعد درب بسر بن  صدردر آپارتمان  سیچند روز اول خود را در پار  نیخم 

ویب زاد   راف که رابیه خود را با وذاو م ،رواات و گارو  هاای مسالح   اظ کارد  باود و اباراهیم  صدر و دو تن از همکاران اوم صادق . بن کرد

جویان را بار ،هاد  داشاتم نقاش مشااور ،ملیاات  شانمکهای ماو  خمین  و ساازمانده  دایگدی مستقر در شهر هیوستون آمریکا که جمو آوری ک

کاه  نادکردمی اصا   ناانیو اطمبارای مصاا حه رسایدگ  را درخواستهای رسانه هاا چکم را   نیکنندگان خم دیآنها بازدخمین  را بعهد  گروتند. 
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هگاران ن ار از طرواداران هجوم صدها خحرنگار از سراسر جهان و  با   ور ورایویبه ن روتنبدث . دهد را انتقال ""را  نهاآ ""

ای مشهور و بین اوملل   به کنار گذاشته شد. در خاا ورانسه خمین  که بمدت چهارد  سال در تحعید بسر برد  بودم به ستار   نیخم خانه ییالو  به

   شد.تحدی

 جنا  یبا داستان هاا راآنها  ا یس  و چشمان موج دار  شیبا ر  ،ربصدرای از   سراب مانندکه غربیها جذر مرد پیر مرموزی شد  بودند  

  رفنها ه بسیاری از آخحرنگاران به کلمه کلمه  روهای خمین  چسحید  بودند که بعدها بن  صدر ا،تراف کرد ک .سرگرم میکرد ونخواری خپهلوبا 

 د.کر تشریح عداوت شر، یو اجرا   کومت اسالم کیبه  رانیا  یتحد یبرارا  اش د یاطو ن    نیقدر  نیخمدیگران بود. در اووین مصا حه خودم 

 باه گوناه ای دیگارا ر روهاای خمینا    ،مادا رسوای خحرنگار ورانسوی که با خمین  مصا حه میکرد وارس  بلد نحود و بن  صدر برای جلویگری از 

"م بن  صدر به خیمن  توصیه کرد که را ترا کردترجمه میکرد. هنگام  که خحرنگار آنجا 

ط روابا تاهیساط کمشاد  تو انتخاار از نکات ط ر  رود و گیموضو،ات بدث برانگ از خمین  دو روی   روه ای بود و مواوقت کرد تا "

" هنگام  که بن  صدر از او سوال کرد کاه کند. یرویپ اشتد دیانتخابات و  قوق زنان تاک م که بر دموکراس ن  صدرب  ،موم

 وردآباه وجاد را  ی و اروپا ی کایروشن کران آمر اینچنین  اظهارات ""ا دوت پاسخ داد خمین  ب "

 .کردند یجورج واشنگتن و مهاتما گاند خطدر   کرروشن  بعنوان انقالب  نیخمشروع به تدسین  و

در ماورد  شاتریکساب اطال،اات ب یکنجکااو بارابودم بنا  صادر  سیدر پار خود دیجد طیمددر  او  که خمین  در  ال جا اوتادن در  

رواتم واذاو  ،اد. به گ ته دبود. او با یاسر ،روات تماس گروت و رهحر پ  ا ل اُ اطال،ات جدیدی در اینمورد در اختیار او ورار  صدر  موس سرنوشت

د که او از وبوذاو  گ ته    شد  بود که تددید به ترا ویح  کرد  بود.به او گ ته بود که در طول مالوات آنان در طرابلس موس  صدر به  دی ،صحان

"و  ""اطاق خارج شد  بود و به ماموران امنیت  خود دستور داد  بود تا او را 

" 

 ""هنگام  که وذاو  بازگشته بود و سراغ موس  صدر را گروته بودم مردان او به او گ تند که  

 ""وذاو  پرسید  بود:  

 ""آنها پاسخ دادند:  

  بود. اد سوء ت اهم س کی جهینت کهو شتناا   اشتحاه م  بودوذاو تقصیرصدر   شد  توسط ،رواتم وت  موسگ ته  ویووا شر  بر اساس
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 تهران در آتش

 

 
 .دهیم این مورد انجام در مبتوانی دیگران یا من که وجود ندارد هیچ چیگی

 

 

 وجود ندارد. یدیام چیهکه دیگر کنم   ا ساس م
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 مهماس سرچشا خاناهکا بهشاهر و  در اص هانم مجتمو صانعت مهریارمدارسم کارخانه وو د آا،تصابات با  نا آرامیهام سر،ت رشد اواخر مهر ما در 

 تصامیم بارای ناهجویا تالوا  اوادام  جمعیت زیادی گرد هم آمد  تا  کومت نظام  را به چاوش بکشند. ماردان مسالح مجاهادین در .اوتی شیاوگا

وز وسامت رو هار  کام کام خااو  از ساکنه شادخمین  به کنسووگری ،راق در خرمشهر  مله کردند. منااطق شاماو  تهاران  اخراج در  سین صدام

میلیاون  50ارزش  ههاای  با از خانه های به  راج گذاشته شد  را منتشر میکردند. در اوای  آبانما  روزانه سارمایهطو ن  ا ویست  مسکن روزنامه ه

روتمندان یک  پاس از دیگاری و چهر  های سرشناس و ث از ایران خارج شد  بود میلیارد د ر 3د ر روزانه و از زمان  ادثه میدان ژاوه محلغ   دود 

دیناوی در شاورهای اساکانرا ترا میکردند. وقط در یک روز س رای اتریشم اوجگیر م ژاپن و پاکستان خاا ایران را ترا کردند. نمایندگان ک ایران

 میگباان (Richard Mayhew Smith). ریچاارد م یهیاو سامیت بااز گرداندنادایران ماندندم اما همسران و ورزندان خاود را باه کشاورهای خاود 

 کارد  ا آگا و سارگرمیران ادر مورد مردم غرر را  ها سال که برنامه پنجشنحه شحهای او بنام پنجر  ای بسوی ایران که برای انگلیس یونمدحور تلویگ

جاع از خاود شامیت چهار  ای بود و تماشاچیان بسیاری را از جمله س رای بریتانیا و نیوزوند به خود جلب کرد  بود نیگ ایران را ترا کرد. میهیو س

"اطحان خودگ ت که ،نوان کرد و به مخ خود کارورمای با کاری وراردادنظر در مورد  بخاطر اختالف ترا ایراندر  را ان داد و تصمیم خودنش

 (Jean Claude Andrieux) کلود آندغیو ژان که برای خدا اوظ  جشن در ،اط   و غمگین  های صدنه "

"گ ت:  (Therese)برگگار شد  بود بوجود آمد. همسر او تریس  هیلتون هت  مدحور ک  مدیر م

 هروندشا (Carl Hohenegger)کاارل هاون گ ر  "

 "": بود تر ار خود خدا اوظ مراسم  در ایران سپری کرد  بودکه ساویان زیادی را در   اتریش

 و اجارای کودتاای  کاچ ،ملیاات دنحاال کناار گذاشاتن باه دووت  مقامات و نظام  اوسران گروه  از از هراس وروپاش   کومت نظام م 

ملات  ساپس آناان وتمو نظام  دووت .ورستاد  میشدند کشور رت تحعید داوم  به خارج ازبصو ورزندانش و ور  شهحانو شا م شدندکه طحق آن کام 

 گار خمینا  در جنا آنان همچنان تصمیم گروتند که  تا  ارهحری میکرد. بجای تدم  دووت  اسالم م  1358 شد  ریگی را برای انتخابات برنامه

 دووت یک ارتش ند. ژنراوهایصورت وگوم اجاز  میدادند تا اوباش تهران را به آتش بکشودرت پیروز میشدم آنان ارتش را به آبادان منتق  کرد  و در 

 را  و از آنجاا آنهاا و درآمد پایتخت را ویاو میکردنادسوخت  تصا ب کرد  و منابو را جنوب  ن ت  های میدان دادندم م  تشکی  را شورش  نظام 

 هاا در اواساط سناریو این هترجیح میدادند. اینک اسالم  دووت داخل  را به یک جن  آنها .د مله میکردن تهران به و باز کرد  شمال طرف بهرا  خود

 رو اانیون ود وبانیگ کشید  شد   وم به و شت .نشان میداد مسلح نیروهای ص وف در اضیرار را و ترس سیح مهر ما  مورد بدث ورار میگروتم

شانا هداف او به خاوب  آاو با آنها خمین  را خور میشناختند  بین  میکردند. ایران به ن خمی را در صورت باز شدن پایمیانه رو کشتار و شتناک  

 .به انجام چه وجایع  خواهد بود بگیرد وادر دست بهرا  ودرت او که اگر دانستند م  آنها و بودند

راه  وم شاد تاا مالواات  مخ ا  باا و سع  در نجات سلینت داشت. یک شب او اردشیر زاهدی مشغول پرواز بین واشنگتن و تهران بود  

ریعتمداری را تدت نظار شصحح خود را به منگل شریعتمداری رساند تا از نظر ماموران خمین  که  2یت اهلل شریعتمداری داشته باشد و  دود سا،ت آ

یون میاناه رو اان ""ورار داد  بودند مخ   بماند. شریعتمداری بسیار نگران بود. زاهدی بیاد میاورد: 

و نیااز دارد. شاا  زاهادی باه شاریعتمداری گ ات کاه باه کماک ا .م  گروتند ورار ویگیک  تهدید و  مله مورد رو توسط گاردهای جوانان اسالمگرا

اس گروت داری با کاخ تمبعد شریعتمروز  ""صدحت ترا ایران را میکرد. او درخواست کرد: 

ه باا پیاام کاتری طاال داد روت که او به زهدی انگشآیت اهلل خوی  در نجف  ه مالواتو به شا  اوتماس کرد که ایران را ترا نکند. زاهدی همچنین ب

 دهد.تدوی  به شا   ""

نادید  بگیرند و به کاار خاود اداماه دهناد. ناامیمئن باه اینکاه شریعتمدرای از کارگران شورش  ن ت خواست تا وراخوان  های خمین  را  

نجا آناان کدامین مرجو را دنحال کنندم کارگران هیئت  را راه  وم کردند. شریعتمداری  کم خود را برای بر سر کار ماندن کارگران تکرار کرد. از آ

" ات: به خانه آیت اهلل کاشان  روتند که ،ل   سین در آندا بسر ما  بارد. او گ

" "
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" 
ری مرجع  ،او  ودر است شروع کرد. سپس از هیئت کارگران پرسید آیت اهلل کاشان  سخنان خود را با این جمله که آیت اهلل شریعتمدا 

"" 

 ""آنان پاسخ دادند  

"پرسید.  یدیگر از آنان سوالکاشان   

هیئات  "

 2و به کمتار از  وم کاهش یاوتکارگران آنجا را ترا کرد  و پیام کاشان  را به کارگران منتق  کردند. تووید ن ت ایران در اووین ه ته آبانما  دو س

"یاک دیپلماات غربا  گ ات:  .شاد منتد ن ت   درآمد د ر میلیون 60 روزانه نداد دست میلیون بکشه در روز رسید و به از

" 
 

*** 

 

 یاک هاادتاا ما  دیادم تنکو بارای آتشم مردم خود را یا در  ال شورش و یا در  ال ورار و ارتشحدهای خود را مهایجکام شا  که پادشاه  خود را در 

ور نمایندگان ارشاد مهر ما  او در    27روز پنجشنحه  .ندشدختم می همگ  به سیا  چاوه که شاهد  میکردهای  را پیش روی خود م درر از سری

اس وادرت باه ر در او باودن بدون یاو  با یرانا -به وو  مقننه هموار کند  ""مجلس ا،الم کرد که تصمیم گروته تا را  را برای بازگشت 

"کرد:  ا،الم انگیگ غم با ودن  او .شد خواند  یک ،صر پایان و وداع یک به صورت او اظهارات .داد خواهد ادامه را  خود

" 
 .شاد  باود غرق اندیشه های خود در کرد و م  بازی موهای خود با ودم میگدم دوترش در او که میکردند گدیکان شا  مشاهد انم ندر نیاور 

"

در  آیناد  اش در ماورد او سرنوشت خود را پذیروت و باه نظار خاود "

"مریم انصاری گ ت:  .کرد اشار  آبانما  اوای  در خصوص  کوچک شام یک جریان

برادر انصاری بتازگ  در جریان یک تصادف رانندگ  در میالن مجرو  شد  بود و او باه  "

اساخ داد: شا  گ ت که در نظر دارد سه ه ته را برای کمک به بهحود برادرش در ایتاویا بگذراند. او از واکنش شا  نسحت به این خحر متعجب شاد. او پ

"انصاری گ ت:  .شد تحدی  ناآرامیها تلخ موضوع به شام میگ گ تگوی ""

                                                           
 ازکارد و   ادار  سال 31 مدت به کشور را این و بود اندونگی جمهور رویس یندوم( 2008 ژانویه 27 درگذشت - 1921 ژوون 8 )زاد  توهارسو مدمد یا رتووهاس  اج  ژنرال 80

 .ودرت کام  را در اندونگی بدست داشت 1998 سال در خود استع ای زمان تا 1967 سال

،ملیاات  ارتاش پاس از ایان کودتاا. وردشکسات خا ورتاهوسا رهحری تدت نیروهایبا مقابله  بود شد   مایت اندونگی کمونیست  گر توسط که 1965 سپتامحر 30 در کودتای

 بنیانگاذارو  جمهاور یسروا از را وادرت ساوهارتو و نامیاد "" را آن سیا سازمان که برا  انداخت را هاکمونیست پاکسازی

. شاد رسم  اندونگی ورجمه رویس بعد سال اتانتخابدر  و گردید سوکارنو جایگگین و شد منصور مووت جمهور رویس ،نوان به 1967 سال در او. به سلب کرد سوکارنو اندونگی

 1980 و 1970 ایها دهاه در توهارساو ریاسات از  مایات. بارا  اناداخت سابق جمهور رییس ن وذ کاهش منظور بهپاکسازی سوکارنوزیسم را  نام به اجتما،   کمپین سپس او

 اساتع ا داد. 1998 مه ما  در ورتسوکا وراوان هایناآرامیهمرا  با  ماو  شدید بدران از پس و دبا،ث نارضایت  ،موم  ش گسترد  وساد و ستحدادکه ا 1990 دهه تا. بود با  بسیار

 .دش سپاریخاکرسم   مراسم اب و درگذشت 2008 سال در سوهارتو
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 روتند. ان او در سکوت ورواویاطر "

 تااج ملکاه و ورزناد جاوان خاود ساه ملکاهم باا او خود را به خارج از ایران ورستاد  باود. تنهاا دو شا  خانواد  درجه ماز زمان پایان تابستان 

ری برخا  از آوبخااطر جماو  هباوز اجاز  بازگشت به ایران را م برای چند رجهانحان  همسر شاهگاد  غالمرضام منیژ  .ماند  بود در ایران باو  اوملوا

" او گ ت: وسای  شخص  و سر زدن به ملک خانوادگ  بدست آورد  بود.

او  "

"اهنمای  کرد که بیور مووت دوتر کار او را تعیی  کنند. به کارمندان همسر خود ر

د کاه از همسار او باو او وحاسهای کودکان خود را در چمدان ورار داد  اما جواهرات خود را در گاو صندوق باو  گذاشت. وقاط "

گشت خاود و ا  دی به بازتداشت و هنوز به ذهن آنها خیور نکرد  بود که تحعید آنان م  توانست داوم  باشد. شاهگاد  خانم  رمگ گاو صندوق اطالع

"خانواد  اش به ایران میمئن بود که  ت  وحاسهای تابستان  خانواد  خود را به ایران باز گرداند  بود. 

" 
 ایاد  او را باا د را متوجه شهحانو ور  میکردند. آنهااخود بدین معنا بود که وزرام ارتشیان و درباریان درخواستهای خو نجات از شا  امتناع 

خت و ویگیون  برا  م  اناداتل او باید دستور سرکور میدادم تظاهرات برگگار میکردم برنامه ای –کردند  بمحاران م  همسرش به انتقال برای خود های

"اورد: او بخااطر میا .بااز میگشات جواب  یکسان با معمو  شناس وظی ه واسیه .م  کرد.. بخشش تقاضای خود از ملت بخاطر اشتحاهات

 متداد کادیگریباا  مپاساخ مشاکالت نیسات شاونتخ اینکه به ا،تقاد در همسر و شوهر م سیاس مساو  مورد در گذشته اختالوات ،لیرغم "

ید و بارای ای انقاالر سا بر خالف شا م شهحانو ور  معتقد نحود که کار آنها تمام است. او میخواست بخاطر پسر خود رضام برای سلینتم بر .ندبود

محاارز  اداماه  مواجه بودناد باه آخوندها دست به گذاشتنزیر پا  میلوینها ایران  که بر روی آنها  سار میکردند و بیشتر از همه برای زنان ایران که با

 .باشد پیشرو و نوین اجتما،  سیاست ورن نیم میراث نابودی و شاهد دست روی دست بگذارد نمیتوانست دهد. او

 یسا ر او شاد.شهحانو ور  نم  پذیروت که در کاخ زندان  باشد و در جریان مراسم ،موم  سر خاود را باا  گروتاه و باا اوتخاار ظااهر می 

 آن در کاه داد نجااما کودکاان از   اظات جامعاهخاناه  در بهداشات کارکنان خادمات  و انپرستار برای  آموزش یمرکگ اوتتا  برای تحلیغات  بسیار

رات در کتار خااطروت. او  شهحانو ور  به کاخ بازگشت و دربها را بسته و از هوش .ندداد ورار پذیرای  و تشویق او را مورد زد  هیجان دانشجویان

سع   ر کردندم اماپهلوی ها جشن کوچک  برای چهلمین سال توود شهحانو ور  برگگا ""خود نوشت: 

"نتونیادس  ال و هوای میهمان  را اینچنین توصیف کارد: آآنان در با  بردن رو یه شرکت کنندگان ناکام ماند. او  

"  
در اطاق نهارخوری طحقه پایین جای  که شا  و شهحانو ور  شام خود را در آن صرف م  کردندم تکاه کاغادی بار روی میاگ پیادا شاد. باا  

 ""دست خی  اوت ا  بر روی آن نوشته شد  بود: 

 
*** 

 

 گذاشاتن بار روی به سارپوش متهم را آنها بود. او داد  دست از بودند او اطراف در 1342از سال  که های تکنوکرات نسحت به را خود ا،تقاد تمام شا 

همیشاه ایان باود کاه  ایاران درباار ذهنیات - کاردمیخاود  امتیازات و اختیارات از دست ندادن برای گ تن دروغ و اوراطگری های خود و اشتحاهات

"به واشنگتن خحر داد که سوویوان ویلیام  .نودبش دوست دارد بگویید که شا  به چیگی را
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 جلساات به همین خاطر شا  شروع به برگاگاری "

 آنهاا چرا که بر این باور بود کاه کم  نگدیکتر به خود نگه داشته بودم را پارسونگ آنتون  و سلوویان او .انگلیس  کرد و آمریکای  نمایندگان با منظم 

شاا  در ایان ماورد ساخت در اشاتحا  باود. شاا   .میکردناد درا اوراط  او را مورد تهدید ورار میدادند چپ و راست جنا  از که را تهدیدات   داو 

تجربه کرد  بود به خاطر میاورد و اهمیات  مایات متدادان  1320 هنگام بر تخت سلینت نشستن در سال را دردیپلماتیک  را که او  های جنجال

 خارج  را در زمان  که ورزندش تاج را بر سر م  گذاشت ضروری میدانست.

 Ray)ر ی ماوزو   ود.با باا ساابقه خحار چینا  هیچیک از این نمایندگان برای بعهد  گروتن نقش مدارم درباار مناساب نحودناد. پارساونگ 

Moseley)  و ""خحرنگار شیکاگو تریحیون بخاطر میاورد که پارسونگ "

 برای گرم  شیر ویوان و شحانه پرستاری به ایران متقا،د کرد  بود که پادشا  را وندن و واشنگتن مقامات شا  از تمسخر آمیگ او ارزیاب  بود که "

 دار م بسایار خناد نحاود انگیگ غم آنقدر اگربه خود داد  بود  انقالر سوگل  شهروند بعنوان اوکه   در واوو نقش .داشت نیاز خود ا،صار کردن آرام

 خحرنگااران .باود ایاران مورد وواایو دربا اطال،ات اشتحا   غرر های دیپلمات از گمرا  شد  ترین یک  ی ریتانیااین ورد ب ویوانموس استثنای به - بود

" و ندروت م  بریتانیا س ارت به که خارج 

در ،ین  ال که نم  توانستند وردی  – کنند یداپ با تر از او در ایران مسئوو  توانستند نم  گروتندم م  اشتحا  باغحان اب را او معمو  م  دیدند و "

  .بداند کردمی خدمت آن در که یکشوررا بیابند که کمتر از او در مورد 

. اماا او هساتندسوویوان مشک  سازتر بود. شا  اطالع داشت که مقامات س ارت آمریکا در داخ  ایران با مخاو ان دووت در  ال ماذاکر   

ه مناگل باماساهای  را کاه تد. آمریکای  ها تماام  رم  ک شنودتل ن خانه خمین  را در نوو  وو شاتو با مووقیت  ی ا یس  آاطالع نداشت که سازمان 

ت  کاه ا بارای مقاماارخمین  میشد و یا از آنجا با کسان دیگری تماس گروته میشد ضحط کرد  و میاوعه میکردند و سپس رونوشات  از ایان تماساها 

یکرد تصدیق را میاوعه م هنری پرچت که این تماسهابودند م  ورستادند.  وزارت امور خارجه و س ارت آمریکا در تهران در کاخ س یدم مسئول ایران

"چارو  نس نیگ تصدیق کرد:  ""کرد: 

ان جاسوسا    را کاه ساازمساوویوان اطال،اات "

ساازمان  کاه دانست م  گرچه ممشاور  میداد شا  به هر ووت که صال  میدانست و ر داشت با شا  در میان نم  گذاشتآمریکا از خمین  در اختیا

 وارار میاوعاه وردما دویقاا آنهاا کاه جاای  سا یدم کااخ باه شت این تماسها رارونو وور  را نیگ رهگیری کرد  شهحانو  ص شخ تل ن خط س  آی ا ی

ر دخود را  واوع  های یتن که دانست م  شهحانو ور  اوردندمیخمین  بدست ن مانند از تماسهای شهحانو ور  اطال،ات زیادی آنها می رستاد. گروتند

 .نکند بازگو تل ن  تماس

 .مخاو ت کند امام  با دووت  نظام  شریف برای جایگگین  دووت پاوشاری سران ارتش با تا م  کردند  تشویق را ان و پارسونگ شا سوویو 

وقاط دووات نظاام   و ""آنها شک داشتند که سران ارتش بشدت بدبین بودند و 

نظاام  مخااوف باود  سوویوان تا  دی با اید  یک  کومت ""

باگر   معیتهاایج آمیاگ صالح پراکناد  کاردن و شورش کنترل در ایران دادن ارتش که بر ضد ورستادن گروه  از متخصصان آمریکای  برای آموزش

" :کرد معترضین در کاخ س ید  ب  گری

ن وظی اه جاوان سیاست ساوویوان بادین معناا باود کاه ساربازا "

نریگی را   که ا تمال خووقط با تیر و ت ن تدریک کنندگان  روه ای وجود داشتم بع   از آنهادر  که انگرو  های بگر  شورشی با مجحور بودند تا

 بسیار با  م  برد روبرو شوند. 

 
*** 

 

اگر آبانما  مراسم رسم  توود شا  در کاخ گلستان در تا ر آیینه انجام شاد و هاگاران تماشا 4 کومت نظام  در اوای  آبانما  از هم پاشید  شد. در 

"مشااهد  کارد: در خیابانها به صف ایستاد  تا کاروان موتوری شاا  را بحینناد. هوشان  نهاونادی 
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" شا  "

ادار  کا  تشاری ات چاای نوشاید. روایس  م شا  ونجان وح  از ورود به تا ر "

"ش او زمگمه کرد: اوشار در گو دربار

 وحخندی بر روی وحان خود آورد و دست در دست همسر خود وارد تا ر شد.او  ""شا  پاسخ داد:  "

آنها دو ورد را کاه وکار ما   به خیابانهای خرم آباد ریختند. "" های  با پرچمهای سیا  و شعاردور از پایتختم هگاران تظاهرکنند 

او  نگام  کاه بمابسن  کشتند. در اص هان یک تروریست انتهاری ه ضرباتکردند ماموران شخص  پلیس هستند تعقیب کرد  و یک  از آنان را با 

اهرکنناد  هاگار تظ 100 باش به دوتر شهردار کرمانشا   مله کردند. در مشهد تظاهرات  با شرکت بیش ازوح  از مو،د مقرر من جر شد کشته شد. او

ای دووتا  در سار دادناد. سااختمانه ""و  ""هگار تظاهرکنناد  وریااد  30انجام شد و در گرگان 

ه با رون کشاید  و ر رشت را به آتش کشیدند. در کرمانشا  زن  ب   جار از ماشین خود بیاسوسنگرد مورد تهاجم ورار گروت. شورسیان مرکگ شه

ات مقامارسااند.  اندازی از روی پشت بام جیپ رویس پلیس شهر را هادف وارار داد  و او را باه وتا شید  شد. در جنور شهر جهرم تک تیرآتش ک

 ه شدند.یک  از سربازان ارتش م  باشد شوک ووت  میلو شدند که ضارر

آبانما  در بر گروت و جواناان باه خیابانهاا ریختاهم ماشاینها را واژگاون کارد  و سااختمانهای دووتا  را باه آتاش  7نارآرام  تهران را در  

"روزنامه کیهان گگارش کرد: کشیدند. 

ع  بوجاود در خیابانهای شا  و شاهرضاا بارای جلاوگیری از پیششاروت خودروهاای ارتاش ماوان"

یم گاز اشکاور ی آر وشار ووآورد  شد. هگاران دانشجوی تظاهرکنند  خیابان صحا  را در اشغال خود ورار داد  بودند و پلیس با است اد  از ماشینها

مد  اجتماع  ی زره  را بهپالستیک  آنها را مت رق کردند. هلیکوپترهای ارتش در آسمان در  ال پرواز بودند تا تانکهای ارتش و خودروهاو گلووه 

ف شاد و یابانهاا متوواختظاهرکنندگان راهنمای  کنند و نیروهای انتظام  برای ،قب بردن تظاهرکنندگان متوس  به شلیکهای هوای  شدند. تراویک 

ووگ رویاس رزیر بودند که از مالوات  با نخست وبه شمیران دگان تدت تاثیر گازهای اشکاور ورار گروتند. سوویوان و پارسونگ در  ال بازگشت رانن

ه آتش کشایدن خودروهاا متر دورتر اورادی با چماق و وووه های آهن  مشغول واژگون کردن و ب 50از خیابانهای ور،  متووف شد.  پارسونگ در یک 

"ودند. رانند  پارسونگ ماشین را سر و ته کرد م کاری که در خیابان  شلوغ از جمعیت چندان را ت نحودم و ب

ا چاای و برویس بانک  س یر و اسکورت پلیس او در بانک  مخ   شد  و "

 ر تاسف از آنان پذیرای  کرد. اظها

"یک  از مقاات ارشد ارتاش ایاران اباراز کارد:  .دیرس انیپا با شکست  کام  به دوجوی  شا  یاستراتژ 

که   اودامردند. کدامه پیدا ا ادووت  از اوراد تندرو پاکسازی شدندم ناآرامیهنیروهای امنیت  و   ت  ووت  "

ح  از اینکاه باه وو آگا  شد  و ،او  رتحه نظامم از جمله پرویگ ثابت  به موو د  ها مقام د.گردن زرا   کومتو اطال،ات   تیدستگا  امن یبه طور موثر

  مدکوم شد یها ستیهام ترور ستیکموناز جمله  م اسیس  زندان 1451و   شد چهارطاق باز هادرواز  زندانزندان بی تند کشور را ترا کردند. 

هاای اها  کارد  باود. او آنروزسال پیش معاون وزیر دربار ابواو تح آتابای شا  و ملکه ثریا را باه تحعیاد همر 25 و آزاد شدند. ، و  و متعصحان مذهح

ه کنااری باران ارتاش را . آتاباای ساخیارکند یا  تیر  را بیاد م  آورد که شاهد کشمکش شا  با خود بود که آیا برای سرکور مردم از ودرت است اد 

"او به آنها گ ته بود: کشید  و از آنان خواهش کرد  بود تا کودتای خود را انجام دهند. 

" 
شا  اوضاع بدتر شد  را با دو س یر انگلیس و آمریکا مرور کرد. او به سوویوان و پارسونگ گ ت که ارتشاحدهای  مآبانما  9در روز طو ن   

ارتش به طرف آبادن  رکت کرد  و کنترل پا یشگا  ن ت و دیگر تاسیسات سا   جنوب  را در اختیار  روزآن او صحر خود را از دست داد  اند. صحح

او موضاو خاود را در  ""گروته بودند. سوویوان گ ت که شا  

او گ ات کاه در  ""مورد دووت نظام  تکرار کرد که 

باه  حاایتقردووت  ا،تالو  تشاکی  دهناد. باشند و  ال اندیشیدن به این اید  است که کدامین رهحران جنا  های مخاوف م  توانستند وزرای مناسح  
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"برای راضا  کاردن تظاهرکننادگان را  ساواا نصیریسابق  سیو روهویدا سابق  رینخست وز داد که او انتظار دارد حیاو توض ماشار  کی،نوان 

"این جمله بخاطر شوخ طحع  او نحود. سوویوان در دوترچه خود یادداشات کارد:  "

" 
ی پایتخت آبانما  تمام  پروازهای داخل  بعلت ا،تصار کارمندان ورودگا  ها به  اوت تعلیق درآمد و د  ها هگار ن ر در خیابانها 10در  

ن رهحاران رای راضا  کاردباگ ت که ا تمال دارد کشور را ترا کناد. تالشاهای او  گبه تظاهرات پرداختند. شا  برای اووین بار به سوویوان و پارسون

د آیناد  در ماورورانادوم  به بن بست رسید  باود. او شارایط آناان را بارای برگاگاری رنه ت آزادی ایران در پیوستن به دووت  اوتالو   جحهه مل  و 

کومات یدانسات کاه  ماو  ""سلینت نپذیروته و به این دو س یر گ ته بود که 

 ""سلینت  

م ارشاد نظاام  مقاا 300کاه توساط دریاوات کارد سران ارتش شروع به گروتن اودامات در دست خود کرد  بودند. چند روز پیش دربار ،ری ه ای 

"ود که از شا  خواسته شد  بود تا از ارتش است اد  کند. شا  به این دو س یر گ ته بود که او آگا  بدر آن و  بود ام اء شد 

جملاه  وانیسااو) ""سوویوان و پارسونگ به او اصمینان دادند که موضاو او از نظار واشانگتن و ونادن  "

 .(جلسه خود نوشت یها ادداشتی هیدر  اشرا  ""

 شاتس یر او در واشنگتن گروته شد. شایو شد  بود که اردشیر زاهدی در پطرف شا  و دو س یر هنوز در جلسه خود بودند که تماس  از  

 ساوارکار ن بلوچتاز این  وادث چند صد در کرمان و دیگر شهرهای استان ورار دارد. در یک   سلینت طلب انطرودار خودسرانه مالت یک سری 

"گ ته باود کاه  ن ر را کشته بودند. زاهدی به دوستان خود در واشنگتن 11در طول یک تظاهرات ضد دووت  به مرکگ شهر پاو   مله کرد  و 

یکاردم  ارف شا  هیچ ،الوه ای به هیچیک از این توصیه ها نداشات. او کاه در   اور ایان دو سا یر صادحت م "

ما   سارب ایراندر  اوکه  شیدو ه ته پوضعیت مشابه امروز  تیوضع  و  ت را ندارد 1332 زاهدی را ویو کرد  و به او گ ت که  ا  شرایط سال

"شا  تل ن را خاتمه داد و سوویوان گ ت که با دید او مواوق اسات کاه  ".یستنبردی 

" 
سوویوان به خیابان روزووت بازگشت و با واشنگتن برای گروتن دستور تماس گروت. او گ ت کاه بایاد بداناد کاه جاوار شاا  را چگوناه  

"واب  باید به شا  میداد او چه ج .دهد

و انتظاار ا "

"به او اطالع دهد که به شرط  بر سر ودرت خواهد ماند که  داشت که شا 

" 
 11شاد. در شاب  را به طور مداوم دست کم گروته بود رانیدر ا یهاآرام نا اسیکه مقت و  یرت در کاخ س ید هتلگرام سوویوان با،ث ب 

خاتال ت و سار،ت ا اسیاقماز آنها یم امنیت مل  رویس جمهور کارتر با یکدیگر مالوات کرد  تا گگینه های خود را مورد بدث ورار دهند. آبانما  ت

ن دخیا  رامیهاای ایاراآدر ناا  م  باشد و وارس جیبردن تعادل ودرت در خل نیاز ب یکه مسکو در تالش برابه این نتیجه رسیدند و  در شگ ت بودند

کاای  مقامات آمری اما ""مشاور امنیت مل  برژنسک  گ ت:  .است

 حیتارجز اسالم و درا واوع  ا چرا که آنها به دوت  وادث ایران را در سال گذشته دنحال نکرد  بودند. آنها واود هر گونه مبه این خاطر متعجب بودند

 ی بودند.گیاز خونر یریجلوگ ی  براشا
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" اطاالع داد: رآبانما  برژنسک  تصور کرد که  لقه گمشد  را در زنجیر  مشکالت ایران یاوته است. او باه کاارت 12در روز جمعه  

"که در امرداد ماا  منتشار شاد   س  آی ا یطحق گگارش ارزیاب  سازمان  "

 سازمان اطال،ات آمریکا گگارش کرد  بود: "
 

*** 

 

 آبانما  جنهم  برا  اوتاد. 13روز بعدم شنحه 

منجار  گیامشابه در روز وحا  ن دانشگا  تهران تجمو کردند.  ادثه ای کم  بعد از ظهر چند هگار دانشجوی تظاهرکنند  جلوی درر اصل  

"یک شاهد ،نوان کرد:  .  بودشد سیبا پل یریبه درگ

روبرو شادند.  ""تن از نیروهای  500دانشجویان با  اینحار "

 رق شاوند و ور داد تا متسر دادند. اوسر مسئول به آنان دست ""دانشجویان به توهین کردنم پرتار سن  و شیشه بیری پرداخته و شعار 

ر دسار آناان ساع   و گااز اشاکاور و شالیک گلوواه از باا یواوی ر آر هنگام  که آنان از این دستور سرپیچ  کردندم ارتشیان با خودروهای وشاا

دگان تظاهرکننا ""رداخته و وریاد زدند: پپراکند  کردن آنان کردند. تظاهرکنندگان به تمسخر آنان 

نادم ی از شاا  کردهنگاام  کاه ساع  در پاایین کشایدن مساجمه اش کشید  و از ماشینهای آتش گروته موانع  ایجاد کردند. اماا خودروها را به آت

 دانشجو کشته شدند. 5دست کم   نظامیان صحر خود را از دست داد  و به سمت آنان شلیک کردند که در اثر آن

 باه و هاای  آغشاته باه خاون باه خیابانهاای شاهرضاا و کااخ ریختاه دانشجویان به مدوطه دانشگا  ،قب نشین  کرد م سپس با ت  شرت 

نتینانتال صدها ر هت  اینترکها و کامیونها به آتش کشید  شدند. د تخریب اموال پرداختند. بانکهام رستوانهام مغاز  هام مشرور وروش  ها و اتوبوس

"توریست به  ب  هت  پنا  برد  و از پنجر  طحقه با ی هت  به تماشای اوباش که 

ا  پلااه و توریسااتها بااه ساامت ر "

"رار کرد  و نگهحانان ص   دوا،  تشکی  دادند و با است اد  از شلن  آتشنشان  آسانسورها و

"بعد از تخریب وسای  و محلمان هت م  "

" 
هاگار ن ار در وامم  200هگار ن ر در اص هانم  200یران  به خیابانها ریخته و خواستار بازگشت خمین  و خروج شا  شدند. صدها هگار ا 

مشاهدم آباادانم بوشاهر و  درهگار ن ر در برازجان به راهپیمای  پرداختناد. اجتما،اات بگرگا   20هگار ن ر در دزوول و  20هگار ن ر در اهوازم  200

ه شدند. ن ر کشت 2و  در کوهدشت استان ورستان نیروهای انتظام  و شت زد  شد  و به جمعیت تیراندازی کردند .بوجود آمدها شهرها و شهر ریسا

ارمنادان ک. خارج ویو شاد و رابیه آن با دنیایبودند مداصر  شد   همان شحه نظامیان  که وحال شهروندان شهر را به و شت انداختهتوسط  شهر پاو 

های صانعت  وعاویت دند وز ن و تلگراف دست به یک سری ا،تصابات غیر وانون  زدندم خلحانان شرکت هواپیمای  هما از پرواز سر باز ادار  پستم تل

ناد باه دنحاال چ  در آبهای جگیر  خارا از  رکت باز ایستادند و وادر به تخلیه ن تهای خاود نحودناد. تانکر ن ت 40-30 در بندر ،حاس از کار اوتاد.

 گذاریم میهمانان هت  هیلتون شام های خود را در اتاوهایشان صرف کردند.  بمببه  دیتهد
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 کردناد. برگاگاردر ماورد بداران را   طاو ن ایجلساه  و سوویوان و پارساونگ را باه نیااوران د،اوت کارد مم شا در اواخر بعد از ظهر شنحه 

"ود. در پاسخم شا  سوویوان به شا  گ ت که کاخ س ید آماد   مایت از دووت  نظام  ب

"هر چند که او هنوز ی کرد  بودندم ستادیدر برابر تظاهرکنندگان انیروهای نظام  صحح آنروز  "

اوه کارد هار او اضا "

"ز  مایت کارتر ودردان است اما چند که ا

"د کاه تنها امید واوع  او دووت  غیر نظاام  باو "

د اوتالف اگر ورار بو مشک  این بود که "

"،م  کندم 

" 
 

*** 

 

  آراما کاه ناا هند  آن نحاودنشان د گیچ چیدر ابتدا ه. آغاز شددرجه  10با درجه  رارت   دود  با طلوع خورشیدی درخشان وآبانما   14یکشنحه  

کاه شاهر از  و شاهد آن خواهناد باود ستاد یا تهران بر پشت بامها ساکنان اینکه در شب ای و اوتاد و خورش خواهد ه جوشتهران ب یپر سر و صدا یها

) St. Andrew 81باال سَانت انادرودر صحح آناروز کارمنادان هتا  شارایتون سااون ضایاوت را بارای مراسام  .در آتش ورو رود گریدسوی  تا سو کی

Ball) لیارغم ا ساساات ضاد یهاودی نادگ  نیاوران دربهای خود را بر روی تماشاچیان برای تئاتر سایه چینا  بااز کردو در شمیران کانون ورهن، .

رد. سا یر ساوویوان صاحح خاود را باا مالواات باا نخسات وزیار شاریف اماام  کویلم ویوون زن روی پشت بام شروع به اکران اخیرم سینما گلدیس 

"امام  به او گ ت که مداصر  شد  در مشکالت آغاز کرد و شریف 

نخست وزیر به سوویوان گ ت که او به استراتژی شا  در دور کردن سیاساتمدارن و رو اانیون میاناه رو  "

 زم را ندارند. هنگام  که ساوویوان پرساید کاه چارا ارتاش اوادامات  ""حهه مل  از جنحش خمین  ب  ا،تقاد است چرا که شریعتمداری و ج

ناد. بودکارد   ارخشان روتاآنهاا  کاه اشار  کارد انجام نمیدهدم شریف امام  تقصیر را بگردن ساواا انداخت وتووید ن ت  آغاز دوبار  زم را برای 

ونگ به س ارت خود بازگشت. هنگام  که رووگ رویس س ارت انگلایس باه خیاباان روزووات مالوات خود برای صرف نهار با پارس رسوویوان برای ورا

 ""پیچیدم پارسونگ متوجه تظاهرکنندگان شد که در پیاد  روها تجمو کرد  بودند و 

. اشایاء و شاعار دادن پرداختنادپرتاار و باه   ن تجمو کردارمعترض جلوی درر ورودی دانشگا  ته  هگاران جوان روز متواو نیسوم یبرا 

"به بانک  که در روبروی خیابان ورار داشت  مله کردندم نیروهای امنیت   آنهااینحار هنگام  که 

پار از  یهاا ونیمکاا اجارا شاد  باشاد. شاد  میتنظا شیپا ،المتا  ازکه این م مانندگگارش شد تختینقاط پا گریدر د  مشابه یصدنه ها "

د  و باه رکگ شهر برا  اوتاادانشجویان بیرف م ورار دادند. تیجمع اختیارشهر را در   ساس یگشتند و نقیه هااز بخود  پایگا  هایارتش به  سربازان

"سن  و شیشه بیری پرداختند. اوباش بازار به آنها ملدق شد  و  رپرتا

" 
هادف گ و اص هان را دنحال میکرد. ساختمانهای  که با خارجیها در ارتحااط باود ماورد اوگوی نا آرامیهای گذشته در تحری ی تهرانشورشها 

"به گگارش گگارشگر روزناماه تاایمگ ونادن ورار گروتند و 

برای اوواین باار دانشاجویان نگاا  هاای خاود را متوجاه امااکن دیپلماتیاک  "

تاش و . د  ها جوان از درواز  س ارت انگلیس با  روتهم بر نگهحانان غلحه کرد  و ساختمان نگهحان  را به آتش کشیدند. تنها وجود تانکهاای ارکردند

                                                           
 ود. مراسم سنت اندرو جشن  است که در بیشتر کشورهای غرب  سا نه برگگار میش  81
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تمان سااخ شاهد به آتش کشید  شدن  به طرز باور نکردن گو پارسون وانیکه سوو ی از جابه س ارت آمریکا شدم    مشابهسربازان بود که مانو تهاجم

"ند: بود خودسمت چپ و راست  یها

" 
باروس  .روتنادگوارار  تیاآزار و اذ و بیاتعقمورد ندم   بوددش گروتارکه در شورش   انیخارج .ورو روتو شت در  تهران تجاریمنیقه  

(Bruce) ن ورنر و آیلی(Eileen Vernor)  در  ال صرف ناهار با دوستان خود بودند که رانند  آنان بداخ  رستوران دوید  و به آنان اخیار داد تا

آنها بمووو وح  از اینکه شیشاه رساتوان شکساته شاودم وحااس و  ""هر چه زودتر آنجا را ترا کنندم زیرا 

خود شدند. دو تن از کارمندان  هایمد  کار ""ی های خود را برداشته و آنجا را ترا کردند. مشاوران آمریکای  وزارت کار ک

در  او  آنان را به آن سوی شهر م  بارد توساط یاک تاک   رانیا  ند  تاکسانیک رکه هنگام   بردندم رجان ساوم به د  به سختشرکت هلیکوپتر ب   

گیار اوتادناد. یکا  از میهماندار هواپیمای  انگلیس در طحقه دوازدهم هت  ایمپریال  56 .و جان سپرد گلووه در سر ورار گروتضرر  تیرانداز مورد

"میهماندارن گ ت: 

یک ایران  بساوی یاک خحرنگاار خاارج   "82

 ""داد. او با خند  گ ت:  تداد  و به اینیرف و آنیرف  رکدوید و انگشت خود را بر روی گلوی خود ورار 

"آمریکای  در بعد از ظهر از دبیرستان خود به منگل بازگشتم  (Jonathan Kirkendall)زمان  که جاناتان کیرکندل  

ود نوشت: در خاطرات خ (John Westberg)وکی  مهاجر جان وستحر   "

"

م ات ااق اوتاادهران ت یها ی کایدر مدرسه آمر وجیع  یصدنه ها "

بتادای  داناا ساه اناد. مادیر مدرت اوت شهر ورار داشت کرداز دو ساختمان که در دو سوی مکودا  360جای  که معلمان و ناظمان سع  در تخلیه 

ودا م  بودم معلمان و ناظمان را بدور خود جمو کرد و به آناان ساوه مهد ک 5-4که م  بایست به وکر کودکان   (Donna Colquitt)کاوکویت

ساها وان را به مینا  بکارکنان کودک ""وظای شان را یادآوری کرد: 

"سوار تک تک مین  بوسها شد و به کودکان گ ت کاه دانا منتق  کرد  و وح  از  رکت 

 از ی آناانباوس هاا مینا داناش آماوزان کاه  یخانه بارارسیدن به اما  "

خام   کماز ترس او   کردتماشا  مین  بوسها را از پشت پنجر  هاسنگ پرتار  شگ ت با کودکان و شتناا بود. کاری م  گذشتطق شورش زد  منا

ما   ی کااینهاا آمرکه آمتوجاه نشاود  کسا اینکاه دیام به ندردک  پنهان م با دستهایشان را شانیو چهر  ها  کردهم صدحت نکلمه  کی  ت  و شد 

 باشند.

ساینما رادیاو سایت  باه  .م  سوختند یها در شعله ها  یو اتوبوس ها و اتومح م  بارید اتادار یاز پنجر  ها مانند پووک کاغذ در خیابانها              

انگلیس را در -بانک ایران (BMW)م شرکت ب  ام و (Pan American)آتش کشید  شد. ساختمانهای  که دواتر شرکت هواپیمای  پَن اَمریکن 

را غارت کردند و با اسات اد  از ماواد مدترواه  (Waldorf)خود جای داد  بودند نیگ به آتش کشید  شدند. اوباش طحقه همکف هت  مجل  واودُرف 

میهمان و شت زد  هت  به پشت بام هت  وارار کارد   75 ب  آن را به آتش کشیدند. در صدنه های  که ویلم آسمان خراش جهنم  بیاد م  آوردم 

                                                           
ناوامحر  5 خیدر تاار معروف است و ""ای که به توطئه  توطئه ساوگرد طر سا نه ای است که به مناسحت  یتش بازآ )Bonefire Night(جشن شب آتش بازی به انگلیس    82

 .ودنادباه ساتو  آماد  بساتان انگل دست به خود مذهب تیآزار و اذ ازبود که   روم کیکاتوو ونیاز انقالب  گروه مورددر  توطئه نیامیالدی بوووع پیوست برگگار میشود.   1605

ت سالینت باه تخا اول ماگیتان جبرسادم اماا پاس از آنکاه پادشاا  پروتسا انیبه پابا مووقیت بودند که محارزاتشان  دواریام این انقالبیوناولم  گابتیسال تدت سلینت او 45از  پس

را  انگلساتان رانیازپادشا  و ودر توطئه ای و  وتهررا به دست خود گاوضاع که یدند سهمراهانش به این نتیجه رو  (Robert Catesby)  تسحیرابرت ک .ندشکست خورد منشست

 کاخ ریر زبشکه باروت د 36 مووق به واچاق توطئه گرانکاخ   کیدر نگد ای با اجار  خانه .به وت  برسانندمجلس  زمان بازگشای در  (Westminster) نستریبا ان جار کاخ وستم

روتن به مجلاس  که از   شددهشدار دادر آن به او  و رسید (Monteagle) گ یورد مونت دست ناشناس به پیام بصورت کیکه    وو روتطر  تنها زمان نیا .ن جار آن شدندا آماد  و

دم توساط نگهحاناان را روشان کنا ماواد من جار  وزیو ن بسر م  برد تاساختما نیرزمیدر ز بود متخصص مواد من جر که  (Guy Fawkes) کسووا گای که در  او  .خودداری کند

 ند.شته شدکمدکوم و  به مر  دادگا  در ای ومقاومت  در ال ای تمام  توطئه گران –کند  همدستان خود را معرو او شکنجه شد تا  یمریاز دستگ پس شد. دستگیر
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دو مارد جاوان کاه در مدا  ن ر دیگر از پنجر  های طحقه های با ی  هت  به بیرون آویگان شد  و تقاضاای کماک ما  کردناد.  12-10 او  که در 

 یبار رورا   پاوات سااختمان کیاآنها  را انجام دادند. یجسورانه ا ارینجات بس اتی،مل بودند دست به کار شد  ومجاور مشغول به کار  مان ساخت

میهمانان گروتار شد  پنج ن ر پنج ن ر بر روی پاوت روتهم نشسته و به آراما   .پایین آوردندپشت بام  یو سپس آن را بر روکرد  ص  و  یثقجر والر

ساتونهای  .آتاش گروات  مشاعل ماننادهتا  ووادورف  مخیابان آورد  شد بهمهمان از  نیآخر نکهیپس از ا  مدت کوتاهبه کف خیابان آورد  شدند. 

 نیروهای ارتشم پلیس و نیروهای اضایراری،دم   ور بانک از پایتخت مصیحت زد  ایران به آسمان میروت.  400سینما و  دود  4ود از زخیم د

"کامال مشخض و مشکوا بود. گگارشگر روزنامه اس آنجلس پست که در صدنه  اضر بود گگارش داد: 

"  
گروت تا شانس خود را امتدان کرد  و پا به ورار بگذارد. او رووگ رویس خود را در خیابان روزووت باو  گذاشت و  ارسونگ تصمیمپس یر  

نحاال را از پشات د نگ باا ماشاین پلیسا  با  نشاان اوپیشنهاد سوویوان را در است اد  از یک خودروی پیکان پذیروت. مداو ان وحاس شخص  پارسو

"کردند. 

" 
پارساونگ شااهد  هد  کردند.مشا را سیپل نیماش بیسیماوباش که   در  ال گذر بودند وردوس دانیمیها در آتش سوز از کناردو خودرو  نیا            

"مردان جوان  بود که 

در  مراها مجحور باه هلیس بر روی سقف ماشین خود پارسونگ نیگ روته بودند و برای نجات جان خود س یر انگنیگ اورادی  "

ساه پناا  ه سا ارت ورانشب ب تا اواخد. پارسونگ مووق به بازگشت به س ارت آتش گروته خود نشد و مجحور شد شبا آنان  ""دادن شعار 

 برد.

 
*** 

 

واخر بعد ر ادا تماشا کنند. رشهر در آتش ورو روته تا های دود بیور واضح از نیاوران دید  میشد و دربارایان بیرف پنجر  های کاخ هجوم برد  نستو 

انکهاا و ترار گروتاه و واشدند که بیرف تپه های نیاوران در  ال پیشروت بودند و گارد شاهنشاه  در مواضاو دواا،   دید از ظهر تعدادی از اوباش 

  دساتت نا   باا باود و ساربازان شاد  کشاید  ورارخاردار در اطراف مدوطه کاخ  هایمیسمواضو  ساس ورار دادند. در سیستمهای ضد هوای  را 

 اسیاتوساط مق آنهااکردناد.  تیمسار ارتشحد خسروداد و تعدادی از مقامات ارشد ارتش برای بررس  ویرانیها بر وراز تهاران پارواز .نگهحان  م  دادند

"خسروداد گ ت:  .تدت تاثیر ورار گروتند ویرانیها

" 
ا عیمرد مسن سار آن م اما دنصدحت کخواستند تا با شا  اصالن اوشار  ریام ادار  ک  تشری اترویس  سران ارتش به نیاوران بازگشته و از 

کنید؟  ا او صدحت نم ب من رویس تشری ات هستمم شما سران ارتش هستید. چرا خود شما"او به آنها خاطر نشان کرد:  .نشاندخود  یجا سرآنها را 

هنگام  کاه  ان نما روته ورف کاخ جهیآنها ب "؟پایان نم  دهید رج و مرج هاه نیا به چرا شماارتش را در تهران بدست دارید.  اختیارات شما تمام 

ایان کاار  بااا  که در آمدند. ش به زانو سران ارتش نیگ پادشا  را گروتار کرد. یزانو زد  و ک ش ها به رسم معمولاوشار شا  را در پایین پله ها دیدم 

 ""د. او پرسید: بومووق ناآنان خجاوت زد  شد  بودم سع  در بلند کردن اوشار کرد که در این کار 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

329 

 

"اوشار گ ت:  

"  

تصامیم باه در روز ارتاش  پیش از آننحود که  در جریاناو ظاهرا  "": شا  به آنان پاسخ داد 

 اجاز  داد  بود تا خرابکاری در خیابانها بدون کنترل انجام شود. و  گروته بازگشت به پایگا  های نظام 

ایساتاد  و ساالم نظاام  داد. اشاک بار گوناه هاای او جااری شاد. او از شاا  خاواهش کارد:  ی خاودتیمسار ارتشحد خسروداد بر روی پاا 

"

" 

او  ""م به آنها اطمینان داد که بودورار  گروته   ا ساس،م   نیا ""شا  که  

اماام  باا  ایگگین  شاریفبه دوتر کار خود بازگشت و از اوشار خواست تا تیمسار اویس  را نگد او ب رستد. سران ارتش تصور کردند که منظور او جا

ر نظام  را د که دووت غیکا و انگلیس در کاخ نیاوران به او ملدق شد  تا به آنها توضیح دهدووت  نظام  بود. شا  همچنان خواست که س رای آمری

 به تعلیق در خواهد آورد.

سوویوان اووین کس  بود که به کاخ وارد شد. رسم باود هنگاام  کاه میهماناان باه کااخ نیااوران وارد میشادندم آنهاا از وسامت ایمنا   

ن از آن  اور آناان نشاام ،ادم  خحری نحودنگهحانان و درباریان معمول  از که آن شب دنان ا،الم میشد. هر چنگذشتهم خوش آمد گ ته شد  و ورود آ

"سوویوان گ ت:  .ورار داشت هرج و مرجدر   سلینت ربارد داشت که

زماان  و  اق  ضایح داد دیگارو در آنجاا شاا  باه او توه همسار خاود را داد عشهحانو ور  ترتیب همراه  سوویوان به اتاق میاو "

مادا ایان اموران سااواا ،ن بود کاه ماآم  اجتنار ناپذیر بود. سوویوان در پاسخ گ ت که شایعات محن  بر دووت  نظا – نماند  استانتخاب  برای او 

"را برا  انداخته تا بدست گروتن ودرت توسط ارتش را توجیه کنند. شا  آه  کشید و پاسخ داد:  سوزی ها تشآ

" 
باود  ا  دیگر سوویوان تا  دی زبان وارس  یااد گروتاه  .داد پاسخشد  بود  او  خصوص   را که به تل نشا  تماس تل ن ممالوات طولدر  

ای شاهحانو ن باه نگرانیهاشا  در  ال توضیح دادن ]به شهحانو ور [ برای تصمیم خود در ایجاد دووت  نظام  و در  ال پاساخ داد"د که ومتوجه ش که

میادان  اوت اا ا مرتحط با میانه روهای دربار اویس  ر "ی نداشت.امرمکاومه ای آرام و صحورانه بود و ودن  د.بو  میتصم نیچناجرای در مورد ور  

ر  ارتشحد غالمرضاا رد. شهحانو وژاوه میدانستند و از آن میترسیدند که انتصار او هر شانس  را برای به تواوق رسیدن با رو انیون میانه رو از بین بح

 هنگاام  "."را ترجیح میداد.  مارتشتاران ستاد بگر م رویس ازهاری

ه تصامیم وویوان گ ات کابا ارتشحد ازهاری تماس گروت و از او خواست که سریعا باه نیااوران بیایاد. او باه سا تماس تل ن  به پایان رسیدم شا  که

 ارغوا و دی میاناه رونکاه شاا  تصامیم گروتاه باود تاا واریاید نظام  منصور کناد. ساوویوان از ازهاری و نه اویس  را به ریاست دووت جدگروته تا 

نگلیس که با ماشین  را به این سمت برگگیند ا ساس رضایت کرد. پارسونگ س یر ا متدد  ایا ت ارتش کاوج ستاد ک  و ورمانده  ارتش اوتدصی 

د خشامگین رت او شاد  باوبسیار مراوب به کاخ آمد  بودم ،اوحت به آنها ملدق شد. او هنوز بخاطر  مله ای که وحال در آناروز باه سا اضد گلووه و 

یان نتیجاه رمندان او به ام پارسونگ و کاورار داردکه ساواا در پشت  وادث آتش زدن ها باور داشت بود. بر خالف سوویوان که به شایعات خیابان  

 بود های  آرام  نا یاوگوشحیه  در پشت این خشونتها کوجودودند که چریکهای مجاهدین خلق مسئول این کارها بودند: مقیاس و هماهنگ  رسید  ب

  د.ش م  دید  کشور نقاط سایر در که

 وزیاری نخسات باه اویسا  کردناد کاه ما  گروتن و نوشیدن چاای بودناد و تصاور در طحقه پایینم درباریان و سران ارتش در  ال جشن 

ارتشاحد ازهااری  .است انتخار کند سخت های گیری تصمیم جرات واود که انتخار خواهد شد. ترس آنان این بود که شا  وردی ترسو و ورومایه را

بعناوان کوچک  با خود به همرا  داشت شناخته شد  بود. او همچناین  دست  رسا صدحت کرد  و همیشه چور  که با صدایدر میان اوسران به مردی 

میشد. جمعیت  متصوروردی که با مقامات آمریکای  رابیه بسیار نگدیک  داشت و وردی که با اودامات شدید برای باسازی نظم و وانون مخاوف بود 
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را از کناار خاموش شدند. سوویوان و پارسونگ در با ی پلکان ظاهر شدند و جمیعت به کناری روته تا باه آنهاا اجااز  دهناد کاه از  با  بگذرناد. سا 

ما   او را خسروداد و دوست خور او کامحیگ آتابای رد شدند. آتاباای نتوانسات جلاوی خاود را بگیارد و از پارساونگ کاه از طریاق مداوا  اجتماا، 

 ""شناخت پرسید: 

ام سوویوان بسوی آنان چرخید و خحری زیرکانه که هماه تارس شانیدن آن ییلونس  برای پاسخ دادن بدست آوردم وح  از اینکه پارسونگ شا 

 ""را داشتند داد: 

"خسروداد و آتابای با این خحر در هم شکستند. آتابای گ ت:  

" 
هنگام باا  رواتن از وان و پارسونگ در  ال خروج بودند. یارتشحد ازهاری ویعا خواهان این پست نحود. او هنگام  به کاخ وارد شد که سوو 

 ود که به چوبه دار مدکوم شد  باشد.پلکانم مانند مردی ب

 
*** 

 

ست وادیم  وزانه برای دواست. در طول چند ه ته گذشته زندگ  ر آورد  بر سر کاراو  آنتونیادس در یونان بسر م  برد که شنید شا  دووت  نظام  

نگاام  یکارد.  اا  همیک  تا ر رودکا  زنادگ    شد  بود. او همرا  با مادرش در پشت س ارت روسیه در نگدیدبه جهنم  تحو نگدیک شهحانو ور  

 دند.ود روبارو میشاخابار روی درر خاناه  ""شد   نوشتهاین دو زن هر روز صحح درر و پنجر  خانه های خودرا باز میکردند با شعار 

 باه او د  نگاا  دارد.آماار ناگد خاود د ""اخیرا دوست  به او  اسلده ای داد  بود و از او خواسته بود تا آن را برای روز محادا 

"اوا  گ ات:  .اجحاری مخاو ت میکرد روسری به سر کردن و ها خیابان در جدید وضعیت با شدت

" 
پرساید  اوا دوست  که در وزارت خارجه یونان مشغول بکار بود تماس گروت. دوست او از  او باتهرانم  وح  از پرواز از آتن و بازگشت به 

"او بخااطر میااورد:  ""که چرا به ایران باز میگردد. او گ ت: 

" 
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 وت سوویوانام 

 

 
 

 میخهای تابوت خود را م  کوبیم.چقدر سریو 

 
 

 یک میلیون بعدها کشته شوند.به شا  بگویید که بهتر است هگار ایران   ا  بیمرند تا اینکه 
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دار شادند. بارای اوواین صحح در ایران از خوار بیا 05:00شب تا  21:00با خحر دووت نظام  و منو روت و آمد از مردم ایران آبانما   15پنجشنحه 

تاناک از  20 .ک کننادآناان شالی بیارف  کوت نظام  د  ناو انتا به مدض مشاهداشتند  دستور انتظام  نیروی ورماندهانبار از شروع نا آرامیهام 

راکند  ای بوواوع پ خشونتهای .موضو گروته بودند ضعف نقاط و کلیدی تاسیسات در نگدیک  ن وارد شد  و هگاران نیروی نظام طرف غرر به تهرا

 ا ر رودکا م دانشاگا های کوچک تظاهرکنند  در اطراف ت سربازان برای پراکند  کردن گرو  .نیامد وجودب ارتش برایای  ،مد  چاوش اما پیوستم

 و تروا منو متخل ان شلیک به تهدید م اما در غیر اینصورت خیابانها در آرامش بسر م  بردند.سمت آسمان شلیک کرد تهران و س ارت انگلیس به 

گگارشاگر آمریکاای   یاک کارمناد باه یاک .بود مدحور ودندشد  ب شوکه یکشنحه روز هیجانات توسط هم هنوز ها کهتهرانی میان در آشوبگران و آمد

در  سااختمان  کاه یک کارگر "گ ت: 

کرد:  گ مواوقتری نیرانند  یک وانت با " ال تعمیر درر ورودی هت  واودورف بود نیگ گ ت: 

" 
و سانساور مجاددا تدمیا  شاد. مادراس و  بازداشات شادند ونیسایرهحران مخااوف و اپوزاینحار  کومت نظام  با دستگیری همرا  بود.  

 یابان گذاشته تا مواد غاذای خع ا،الم شد. تهرانیها با ا تیاط ودم به ن ر در خیابانها ممنو 2دانشگا  ها بمدت یک ه ته بسته شدند و تجمو بیش از 

"و دیگر مایدتاج خود را تهیه کنند. روزنامه نیویورا تایمگ نوشت: 

سیساتم  "

یاوات و  کشاور اواگایش وزاهاای پایتخات باه خاارج ازتلکس کشور از کار اوتاد  باو  ماند  بود. ا،تحارات ته کشیدم سرمایه گذاریها راکد شدم پر

 و بازگردانادن نظام یامقاماات باربا خر  که آمد  بود وجود ب تسکیناز  کل ا ساس مردم شروع به خرید ارزهای خارج  کردند. همرا  با سختیهام 

 د.شاجناور منتقا    ن تا یهاا دانیاشامال باه م یهاا اباانیاز خ رانیا ند یآ ینحرد برابا امن شدن شهرهای اصل م  .دست به کار شد  بودند آرامش

 یکا  از .ور کنندکشاوتصاد  در وروپاش   سع  گروتند با کمک کارگران ن ت میو تصمو چپگرایان از جن  دست نکشید   روشن کرانم دانشجویان

ر سایح صول ن ات را داسکله های ن ت  مد کارگران ""ن بعدها گقت: یمعترض

یاک  .باود صادرات یابشکه معمول بر ونیلیم 6اما به مراتب کمتر از  م  کاو مصرف داخل یبرامیلیون بشکه در روز نگه داشتند که بسخت   1.2

"کارگر ن ت  گ ت: 

"  
رضا ویح  در روز صحح دوشنحه با خدمه تلویگیون به کاخ جهان نما روت. شب گذشتهم شا  با او در منگل تماس گروته و از او خواسته بود  

اری دهاد. یا  توضایح دهاد ر مورد سخنران  که وصد داشت روز بعد برای مردم ایران انجام داد  و تصمیم خود را برای اجرای دووتا  نظاامتا او را د

"رد. کاسکوت آنیرف خط تل ن او را معتقد به انجام ایان کاار  ""ویح  ا،تراض کرد: 

  .را تهیه کنند  سینو شیپ نصر نیو  س یهوشن  نهاوندبا مشورت  ابتا  ]ویح [ پشنهاد داد او "

 ""شا  گ ت:  

 "" 

"صدای آنیرف خط تل ن توضیح داد:  

" 

 ""ویح  به شا  یادآوری کرد که  

"خود را تصدیح کرد  و پاسخ داد:  شا  

کاه  ا اشاار  میکارد،ل  امین  و امیار ،حااس هویاد خود پیشینان او به نخست وزیر "

 نظرات آنان را خواسته بود.
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دا در طول آن شب یک مقام دربار به خانه ویح  روت و یادداشت های تایپ شد  برای سخنران  را تدوی  ویح  داد. ویح  متوجه یک  بع 

 ""از ،حارتها که برای تاکید زیر و دور آن خط کشید  شد  بود شد: 

 دیاتجد خواساته باود تاا آنها میالدی از 1968که او در سال   مردم ورانسه زمانرا نسحت به   ا ساسات مشابه وهرمان شا  ژنرال دوگ  

  در  او یدادم  ورار و دت مل گمرکبود که او را در   خواستار اراوه سخناننیگ و مانند وهرمانش شا  کرد  بودم ابراز  او را همراه  کنندو   نظر کرد

"ویح  گ ت:  حود.نآسان  ندامتودرت و  نیبه تعادل ب دنیرس یتالش برا .را نیگ تصدیق میکردگذشته  که اشتحاهات

ویحا   "

د  و گ تاه باودم ه او نگدیاک شاعریف کرد  بود. در طول بازدید از استانها زن پیری باداستان  را بخاطر میآورد که شا  از دوران جوان  خود برای او ت

"سخنان او تا کنون با شا  باو  ماند  بود.  ""

شاا   "

"نشان داد که مای  است ویح  با  سین نصر در اینمورد همکاری کند. نصر گ ت: 

" 
اماا او را پریشاان یاوتناد. ناا آراما  روز گذشاته  شاهحانو وار  روتاه یس سخنران  ناگدپیش نودر صحح روز دوشنحهم ویح  و نصر همرا  با  

"ا،صار او را از بین برد  بود. ویح  گ ت: 

"و گ ت: . انران  را میاوعه کرد که از تلویگیون پخش شد  بودام  سخگشهحانو ور  هن "

" 

"امیر اوشار گ ت:  شد. کج خلقم را میاوه نکرد  بود  انصحح سخنرتا اواخر هنوز  کهشا   

": تگ اشاا   "

د. اوشار بخااطر گد شا  روتنویح  و نصر سریعا ن "

ا  مای  به که ش اگراست اوشار دو منش  را به دوتر کار خود خو ""میآورد: 

" ه آن ساخنران کادر  او  که شا  سخنران  را میاوعه میکرد اظهار نگران  کارد  .به او کمک کنند م  بودبرداشتن یادداشت و یا تغییرات 

 ""او ا،تراض کرد:  "

"ویح  و نصر به او اطمینان دادند که       

"ویح  گ ت:  "

دن شاپس از آرام د. شز اتاق خارج شا  سخنران  را به روی میگ پرت کرد و همرا  با اوشار ا "

و  ذاشاتباه کنااری گود را خا نگرانیهایم او وح  از مصا حه[ سا،ت]دو  نیتمر یزمان  زم برا داشتن دادم اما بدون تغییر ی از سخنران  رارامقداو 

 ""ویح  گ ت:  .گروت انجام آنبه  میتصم

  دووت ایجاد ید براخو میتصمدر شا   توضیداتو به  تلویگیونهای خود را روشن کرد  رانیپخش اخحار معمول سا،ت دوم مردم ا یبه جا 

 خاود بخواناد. گیارا از پشات م میاواب  دست یکرد تا کارت هامیتالش بسخت   ارا تم ،صح  و ندیف بنظر میرسید.گوش ورا دادند. او ن  نظام

"شا  سخنران  خود را اینگونه آغاز کرد: 

شاا  کاه  "

" او ادامه داد: .بود خود راثیمن سپرددر  ال به خاا اکنون م کرد  بود میخود را تسل ی وحال ودرت اجرا

.

 نیاا ".

 مترادف شد.شدن  میو تسلدوجوی   با بود که  ت،حار

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

334 

 

و  شاانگدهم ی واو میم ورانساواکااز   گارید  کایبجاای آن باه سرنوشات اماا  نداشاتم دوگا  شحاهت  به نتیجه ساخنران شا    سخنران 

 ساالدر  کاه نشاانورزندا وملکاه آوکسااندرا م همسارش هیامپراطاور روسام دوم کو سیو ن که به تیغه گیوتین سپرد  شدند آنتوانت یهمسرشم مار

"مشاهد  کرد: امیر اوشار وگلووه به وت  رسیدند شحیه بود.  گ یبا سرنمیالدی در زیر زمین  در سیحری  1918

ودان  "

خاود در مقابا  هان شاا  شااخاوار شادن  ستند شااهدتوان  منکه بوجود آورد  سلینت وواداران انیدر متن ر شدیدی  دون و پوزش آمیگ در سخنران م

"روزنامه تایم گگارش کرد:  مالها باشند.

" 
  توانستند بحینند که دیگار هایچ نیاروی مسلینت طلحان  که هنوز ایران را ترا نکرد  بودندم شروع به بستن چمدانهای خود کردند: آنها  

خوشانود را  یون میاناه روآن وجود داشت کاه ایان ساخنران  رو اانرز  ای در شا  باو  نماند  بود. میانه روها تا  دی خوش بین بودند که امکان امح

"ناد. ویحا  گ ات: کدرباار  به رسایدن تواواق بااکرد  و جحهه مل  و نه ت آزادی ایران را متقا،د 

و روتاه و از اتمااس گشا  بعاد باا نصار  "

"تشکر کرد. بعدها او از این سخنران  بعنوان یک  از بگرگترین اشتحاهاتش یاد کرد. او به اوشار اورار کرد: 

" 
 

*** 

 

 یخاود بارا او در جن ت که ادی از خحرنگاران  که در ن   ووشاتو جمو شد  بودند گ به تعداد زیآبانما  در پاریسم آیت اهلل اوعظم  خمین   15در 

"از پا نخواهد نشست. او گ ت: سلینت  سرنگون کردن

ارا ت  او اباراز نا "

"بسیاری در ادامه  مایت دووت آمریکا از شا  کرد. 

"تا زمان  که  "

 هیا،ل "" رانیسربازان ارتش ا هخود را ب  درخواست وحل  نیخم "

 تکرار کرد. ""شا  

او در  از  چهار  مردماسااختن به  قمووودسن بن  صدرم ابراهیم یگدی و صادق ویب زاد  م ابواسیپار به  نیخماز ورود پس  یدر ما  ها 

سوا ت  ه ارسالور بمجحگگارشگران  د.شدن بعهد  داشتواسد و ظاوم   پادشاه هی،ل را امیویک  یرهحرکه مدترم رو ان  بعنوان   میحو،ات خارج

او  یه ارواباط رساان تاهیصدر و کم  به بن مصا حات وح  ازسا،ت  دچناین  ند.بود  نیه خمروزان یا قهیخود هر روز صحح وح  از کن رانس پانگد  دو

بردباار در  وشار نان و  قاوق ب قوق ز طرودارم وردی میانه روعنوان را ب  نیخم ورصت میداد تا پاسخها را آماد  کنند و در نظر داشتند با این پاسخها

خااوف مداشته و وقط متعهد نشان دهند. آنان تاکید کردند که خمین  ،الوه ای به سیاست ن  ستیناما ضد کمو م اسیمختلف س یها دگا ید مقاب 

"به وقرا نم  کرد. بن  صدر به خحرنگاران گ ت که خمین  کمک  آن برنامه های نوسازی شا  بود که 

 سیاسات را باه بعد از بازگشت باه ایارانم او توضایح داد کاه خمینا  "

 سیاستمداران واگذار خواهد کرد و مابق  زندگ  خود را در  وز  ،لمیه وم بسر خواهد برد.

او بساخت  میتوانسات  .،م  میکارد آنان یها تیمددود بر ضداووات   اما گاهدادم میادامه  بن  صدر و همکارانش خمین  به این بازی 

در ایران  ""آبانما  او پاوشاری کرد که  15ن رت خود را از آمریکاییان پنهان کند. در کن رانس میحو،ات  

آمریکاای   52.000تقریحاا  ازن ار  5.000این نیگ یک  دیگر از اغراوهای بگر  بود: وقط  ""بسر م  بردند و ارتش ایران 

 مدکاومد  بودناد. ان ازدواج کر  و آمریکایان  بودند که با ایرانینظام ریمتخصصان غکه در ایران بسر م  بردند پرسن  نظام  بودند. بقیه وابستگانم 

 میودکاان در خاط مساتقکجمله زناان و  را ازآنها همه  م""بعنوان  بسر م  بردند رانیکه در ا ی ها ی کایآمر تمام  کردن

 ورار داد.  آتش
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،واواب آن را ماورد  صحح گرد هم آماد  تاا درگیریهاای تهاران و 11آبانما  سا،ت  15تیم امنیت  رویس جمهور کارتر در روز دوشنحه  در واشنگتن

باه   ملا تیامشااور امن  نساکیکاه برژ یشو ساا،ت پاه تااد و داز بدث ورار دهند. اگر یک ه ته در دنیای سیاست زمان زیادی مدسور میشدم 

  انتقااد ما سا  آی ا یاز   ژیاباه و  نسکیبرژ بود. طول ،مر کی متا  ا  ستین اریتمام ،  انقالب انیدر جر رانیکه ا   بودداد نانیکارتر اطم  میج

 د.ورار کرد  بوارتحاط بر یونکه با انقالب وانیسوو ریس  نیو همچن نشد  بود ها  نا آرام یجد تیماه  نیب شیپ وادر بهکردم که ظاهرا 

تن ار  .ایران چه بایاد کارد مقیم آمریکای  بگر  جامعه با که این بود بودند که مقامات آمریکیای  با آن مواجه پرسشهای  نمهمتری از یک  

شاهروندان  .رار میگروتندون ت مورد سرزنش  رونق زا سوء است اد  و رژیم از  مایت خاطر به که بودم سرایت کرد  ها آمریکای  به شا  ،لیه ،موم 

گا ماورد  ملاه ا بمحهای آتشبآنان  و کسب و کارانها مورد آزار و اذیت ورار میگیرند. خانه آمریکاییان بآمریکای  گگارش میکردند که روزانه در خیا

"ش کارد: ناد. سا ارت آمریکاا گاگار  بودشادد  و  یوانات خانگ  آنان مسموم غارت ش ورارگروتهم

مسالمانان را  مدرم ما  آغاز تاریخ ینا "

" .مشخص میکرد

ز بع ا  ا "

 کردند.ل روتن را دنحاشرکتها شروع به ورستادن اووام خود به خارج از ایران شدندم اما اکثریت دستوراوعملهای رسم  محن  بر ماندن و جدی نگ

 م  اینکار که کردند ا،تراف اما ندمبر بود هواپیماهواپیما و ناوهای  از است اد  با در وکر تخلیه شهروندان آمریکای در واشنگتنم مقامات  

اثیری بار کاییاان چاه تاسوال دیگر ایان باود کاه تخلیاه آمری .ماند م  باو  باز ایران های ورودگا  که صورت  در بکشدم طول روز 10 یا 9 ستتوان

"رو یه ارتش و ا،تماد بن س شا  میگذاشت. برژینسک  صدحت را ویو کرد: 

" 
 پوشاش آبانماا  شاا  باه ملاتم 15ساخنران   .نداشاترا  ارمغان خواهاد آورد دیدن آنکه آذر ما  با خود چه و دووت اسراوی  وصد انتظار 

 مسااور ساوار بار ایان 365 .دتارا کننا آویاو ت  مقصد به دوشنحه روز دراسراوی  داد  بود تا و ای هوای  ایران را  لاَ لا  هواپیمای سه برای مناسح 

د  نایران باو  ما   آنان که دررمندان دیپلماتیک اسراوی  و خانوادهواپیماها آخرین شهروندان اسراویل  بودند که خاا ایران را ترا میکردند. بجگ کا

 بودند. ایران را ترا کرد بودندم بقیه با خیاو  آسود  

 
*** 

 

او  هکاهنگام   آنها .ان دهدپای سازش استراتژی به داشته باشد و ناآرامیها به مهمالت بدون ایرانیان انتظار داشتند که نخست وزیر ازهاری رویکردی

" ت: گاو  .شدند ورآن را وراوت کردم محهوت از آیه ای  ت  و  از مصاوده صدحت به میان آورد  مجلس در خود سخنران  اووین در

توساط  شاکی  شاد تااز  ت ""ازهاری از رو انیون د،وت کرد تاا باه  "

ت بیشاتر ساتار ا،تصااباارتش برای ایجاد نظم و وانون در شهرهای شورش زد  مدلق شوند. آنها این پیشنهاد را رد کرد  و جحهه ملا  بجاای آن خوا

 هماه و ماا اماور ماورد در در همکاری برای تدقیاق اور  او  که مخاو ان اختیارات ازهاری را رد میکردندم دربار به سر،ت با درخواست شد. اما د

 باه مرباوط اتهاماات ماورد در پیشین ارشد مقامات دیگر و هویدا ،حاس امیر سابق وزیر نخست دستگیری برای شا  اجاز  و سلینت  خانواد  ا، ای

ام  داریوش هماایون ورار داشتند ش بازداشت دیگر مقامات ارشدی که در ویست .مواوقت کرد ودرت از است اد  سوء و ماو  مدیریت وءس ماختالس

ث شاورش در وام شاد  با، ورا در روزنامه اطال،ات داد   خمین  ،لیه آمیگ توهین دستور چاپ نامه 1356وزیر پیشین اطال،ات بود که در دیما  

 ا نیک پ  شهردار پیشین تهران میشد.بودم و غالمرض
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 کنند. بدث موضوع این مورد در تا کرد د،وت دوترش به را مشاورانش نگدیکترین و شهحانو ور  ازهاریم درخواست روبرو شدن با در شا  

"او گ ت: 

 کاهتواوق نظر بود  ودندب اتاق در که کسان  میان در"

آنها  که اید  این در رد نا اما وزیر پیر دربار .درک م  ت مین را منص انه دادگاه  و شد دخواه مراوحت خوب  به ارتش توسط شد  دستگیر مرداناز 

"او ا،تراض کرد:  .انگجار کرد ابراز اوباش مداکمه شودند از دوجوی  برای میحایست

تماس گاوش میاداد  در سکوت به  او  که در او را دیگران و زن  خورد شا  تل ن یکحار"

ه روایس سااواا او گوش  را گذاشت و به دیگران گ ت که ووت تصمیم گیری تمام شد  است. بعدهام او به همسر خود گ ت کا .کردند م  تماشا

شاا  از  ماام ااوقات کردنادگرو  با بازداشات هویادا مو ""سپهحد مقدم به او اطالع داد  بود که 

حانو هاو باه طارف شا ""تماس با هویدا بعنوان گذاشتن ا ترام و اطالع از تصمیم خود خودداری کرد. او گ ت: 

 ""ور  برگشت و گ ت: 

 ""شحهانو ور  ا،تراض کرد:  

"اما هنگام  که جلسه در  ال اتمام بودم شنید  شد که شا  گ ت:  ""  پاسخ داد: شا 

" 
     

*** 

 

بارای  "" تیتاربلند با  باا  تلگرام در خیابان روزووتم س یر سوویوان به این نتیجه رسید که کار شا  تمام است. سوویوان 

سات ددرت نگه داشاتن او وبه نظر میرسید برای بر سر  دیاستم که بع ختم شد  انینظام به شا از  تیکه  ماواشنگتن ورستاد و در آن استد ل کرد 

اوساران  نیبا تاواوق س از آن پو  دورستاد  شون دیبه تحعسران ارتش او شا  و  این بود که کرد میر  وانیکه سوو  آو د یا یویسنار ند.بگن یگیخونربه 

"سوویوان توصیه کرد:  د.دووت انجام گیر جوان و مخاو ان

نتخاار هادی بازرگاان ام  مانناد انسیاساتمداراز میان از جای  که انتظار میروت خمین  نخست وزیر جدید خود را  "

روز شوند. ایان یاک وماار پی 1358م امکان آن زیاد بود که میانه روها و ضد کمونیستها در انتخابات با  بنظر میرسیدکند که همکاری او با ارتش 

  مام اماا هناوز رواتبه پیش میگاومل   نیرا در روابط ب  موضو کمتر غربدهه شصت ]خورشیدی[ بودم اما اگر خمین  جای شا  را میگروتم ایران 

ا نحود. تلگرام مناوو آمریک بر ضد بنابر منیق سوویوانم خمین  تهدیدی .ردیوارس مورد است اد  ورار گ جیثحات در خل یبرا  مهم ونگربعنوان  ستتوان

"بعنوان تدقیر با آن  از پرچت بعدها یکه هنر یگیآن چ یمحناسوویوان  ""

لکاه ایاد  هاای بنحاود ویوان خود سو در واووم اید  های  که در تلگرام میر  شد  بودم اید  های شد.  یتحد یاد کرد "

باان ز باهکاه   انیارانیا ریتدات تاأث شیهااپلماتیو دآمریکاا  ریسا  گانیم تا چه داد کهمیشان و ن بود  گر نه ت آزادی ایرانم رهحر مهدی بازرگان

 ورار گروته بودند. ندبود نما گراغرب  سخن گ ته و آزادیخواه  سیانگل

آنم   ماذهح یکشاورم سانت هاا  اسایس یهاا  دگیاچیپیوان در دریای ایران را  خود را گم کرد  بود: تلگرام نشان داد که ویلیام سوو 

ود با نآ ندیاوهم مودباشکست خورد  در درا آن  یگیبه طرز شگ ت انگ وانیآنچه که سوو .او را گمرا  کرد  بودند ایرانمردم  یها  ژگیورهن  و و

هناوز از  رو باه باا توسط و طحقه م طحقه متوسطو مداوظه کاران ن میانه رو یانرو ارزانم کارگرانم کشاو شتریهام از جمله ب  رانیاز ا یاریکه بس

ه بارا  ""وقب  اما سوویوان –و مرجع  تاز  کار بود  –خمین  وقط یک  از مراجو بود ردند.طب میشم کردند و خود را سلینت  م تیشا   ما

م اه نشد. سران ارتش شاهکامال در اشتحا  بو نیگ او در مورد ارتش د.بشمار یگاند مانند  او صلح طلح گروت که میتصم دوی بدون و  او ا،یا کرد

دمت خا  و پادشااه تخات وتااج به  تا وسم خورد  بودندکه  واوع  بودند  رستانپوطن و  یان  روه ایارتشمردان  مانند اویس م بدر  ای و خسروداد 

باه  ایا کارد  و کودتاا یا ند تابود  آنها آماد دهند.  یتدو یانرا به مال آنراو  وار هواپیما شد م ایران را ترا کرد سداوطلحانه  که ندشتوصد ندا و کنند

 .ند  بیاندازرا  و جن  داخل   کرد نی،قب نشایران  جنور
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ران ارشاد او برای مشااواما ه دادم ا  و ارتش ایران خاتمشهر چند که سوویوان تلگرام خود را با پیشنهاد به ادامه سیاست آمریکا در  مایت از           

"اییاد کارد: ت. جورج ومحراکیس دکنن ریت س کرد در وحال ایران،مل یبرا خود اصل  بعنوان طر  دیبارا خود روشن ساخت که این تلگرام 

ز یک طرف اا دنحال میکرد. ر ولج کردن خودسوویوان سیاست  "

بنظر  دیبع ویق اوقلح  کهنظام  ر رینخست وزوزیری منصور کندم  و ازهاری را به سمت نخست ادامه دهددادن آزادیها به او به شا  وشار میاورد تا 

ز طارف دیگار ا "". ومحراکیس توضیح داد: کند سرکور را بشدت مخاو ان میرسید

": عیف نشان میداد. ستمپ  گ تاز ودرت او را در دید سوویوان ض مخاو ت شا  برای است اد 

ناد. چ وادرت  ندارنتیجاه رسایدند کاه های اما آمریکای  ها همچناین باه ایان "

  ""ستمپ  ا،تراف کرد: 

باا او بعناوان بارای کناار آمادن نشاان میاداد طحق گ ته ها و ا،مال سوویوانم او برای مهدی بازرگان سیگنال بسیار واضاد  ورساتاد کاه  

"کاه  ت امین میاداد  نایخم باه و کارد  ا،المرا  کایآمر  یرویدر واوو باو مریکا آماد  است. آنمایند  

کااخ سا ید  بااراتژی خود را هر چند که سوویوان است "

د  اسات. مایت شا  کشایدر میان نگذاشتم اما بازرگان طحیعتا به این نتیجه رسید که روتار سوویوان به معنای آن است که دووت کارتر دست از  

  از سر را ماسال انیاادگرینبتوسط  رانیآوردن ا تسخیر دربه برای را  موانو نیاز آخر  کدر واووم استراتژی سوویوان دشمنان شا  را تشویق کرد  و ی

 برداشت.

 
*** 

 

هحران جحهاه ریارم یک  از اووین طر  شام  شاهپور بخت شرکت کرد.  از وروپاش یریجلوگ یدر دو طر  ووق اوعاد  برا در اوای  آذر ما  شهحانو ور 

  باود ر و ا،دام شدتوسط رضا شا  دستگی مل  و ا، ای کابینه پیشین دووت مدمد مصدق میشد. پدر بگر  بختیار توسط واجارها ا،دام و پدر او

همساو د خاو انیاا همتاهرگگ ب اری الم بخت نیبا ا ""رضا ویح  گ ته بود که  پسر خاوه خود و وحال به

 گاانمانناد بازر  انامرداز و  ین میکاردشا  را تدس  و اجتما، یاصال ات اوتصاد هر چند که او با  کومت شخص  شا  مخاوف بودم اما .نشد  بود

ه ختیاار نگاران باود کابم  نامیدم وحول کنند.  "" یکه و   رانیخم یو رهحر را کنار گذاشتهخود بودند تا اصول ،میق آماد   کهمتعجب بود 

در ناد دیاد  بودمارین نحاارز  مسالدانه تو در م  باود جااذراوراطگرایان بسادگ  ودرت را از دست میانه رو ها و جمهوری خواهان  که واود رهحری 

 .آورند

 کارد. راهنماای  درباار یباه ساو  باه آرامابعد از اینکه بختیار نگران  های خود را میر  کردم نخست وزیر پیشین جمشید آموزگار او  

  اسایاصاال ات س نساحت باهاز نگرش پادشاا   یاو ا ساس بهتربختیار امیدوار بود که با شا  وارد مذاکر  شود اما با آمادن به نیاوران تا زمان  که 

 ""بدست آورد خودداری کرد. شهحانو ور  از همسر خود پرسید 

ب داد. نقش شهحانو ور  بعنوان واسیه باین ادر رضا ویح م ترتیمشا  مواوقت کرد و شهحانو ور  مالوات  مخ یانه در منگل زن دای  خود ووییگ ویح م 

 د.شاخاود ماتهم  وحیلاهمنااوو  شاحردیپ یبرا اریمنتقدان خود  به ارتقاء بختاز طرف او شا  و بختیار با مواوقت هر دو ن ر انجام شدم هر چند که بعدها 

ر با یکدیگر وامی  بودند. پسر دای  شهحانو ور  رضاا ویحا    بودندم شهحانو ور  و بختیامالوات نکرد یکدیگر را نیاز ا شیهرگگ پ ورددو  نیهرچند ا

"گ ت: 
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اشار  کنند کاه ایا  بختیااری به این مسئله منتقدان شهحانو ور  وراموش کردند  "

ینکه تا آذر ما  شهحانو ور  ا،تقاد داشت که هوشن  نهاوندی بهترین کاندید و دیگر ا بختیار بود ،موینیگ دختر  ثریا وبیشتر به ملکه ثریا نگدیک بود 

 برای پست نخست وزیری بود.

واصاله  نیااوران کیلاومتر تاا کااخ 15-14 آذر ما  برگگار شد. خانه ووییگ ویحا در و ابری  دمالوات شهحانو ور  با بختیار در روزی سر 

ت مشاغول شاد. پسار او دویقه زودتر رسید و در این مدت با خانم ویح  باه صادح 15راه  شد. بختیار داشت و شهحانو ور  با ماموران امنیت  خود 

"رضا گ ت: 

دحت کنناد صار گکادیناد باا یآنها را برای اینکه بتوانانو ور  وارد منگل شد و خانم ویح  شهح "

"تنها گذاشت. بعد از تشری ات مرسومم بختیار شروع به اظهار یک ساری از شاکایات کارد. 

شاهحانو وار  باا  "

"ف کردن باو  نماند  است. او گ ت: صحوری به سخنان او گوش ورا داد اما ا ساس کرد که دیگر زمان  برای تل

آمااد  او  شادممیرآورد  با  خاصا طیاگر شرابختیار با او مواوقت کرد.  "

  نیخمبا  رادید یبرا سیارپبود که پس از س ر خود به   باجسن میکر   شد نزندا ونیسیرهحر اپوز یشام  آزاد یک  از این شرایط با شا  بود. دارید

ه  سااس کردناد کااشهحانو ور  به نیاوران بازگشت و همسر خود را در مورد صدحتهای شد  در جریان گذاشات. هار دوی آناان  بازداشت شد  بود.

  نااوو ملام یکاار بارار سات میکرد و اجاز  نمیداد که کینه های ودیم  بر . بختیار از وانون اساس  و سلینت  مایکنند  بود دواریتماس ام نیاوو

 مناسب بودند ورار گروت. یبعد  رنظامیغ ریمقام نخست وزاز اسام  کسان  که برای ورار گیرند. نام او در ویست کوتاه  

یات اهلل آ شاد. انجاامباود  ریادرگمیاناه رو رو اانیون باا  ای  در ماذاکرات وشارد  که نصر نیاو  س  توسط منشابتکار دوم شهحانو ور   

ر وام کاه دوران خمینا   عظم  شریعتمداری هنوز امید خود را برای رسیدن به تواوق  با شا  از دست نداد  بودم هر چند که تدت وشار شادید مااماو

"خانه او را مداصر  کرد  و از او جاسوس  میکردند ورار داشت. نصر گ ت: 

اریخ تمااس تاروز و  "

ردان مسلح نشد مسا،ت کنار تل ن خود نشست و منتظر تماس شریعتمداری شد. اما شریعتمداری مووق به ورار از دست  2مشخص شد و شا  بمدت 

"و این تماس هیچگا  انجام نگروت. شریعتمداری گ ت: 

" 

را کاه طاالر مدرساه  ""کرد و   م  که در نجف زندگ گروت ی ابواوقاسم خو  اهلل اوعظم تیآبه سوی خود را  دیدبعدم نصر  

جو بهر  م  ت مهمترین مربا وجود تحلیغات  که خمین  را ا اطه کرد  بودم خوی  از سم .ه بود ادار  میکردگروتورار  دیصدر مورد تمج  توسط موس

"برد و بیشترین پیروان را در میان شیعیان معتقد با خود داشت. نصر گ ت: 

صار ن "

بخااطر  شاهحانو وار  .و دیاد  شاودمرجا نیو پرطروادارتر نیرگاذارتریتاثتصمیم گروت که شهحانو ور  او را در این س ر همراه  کناد تاا او در کناار 

"میآورد: 

و  مستاصا  بودنادا تاا چاه  اد میاناه روهاداد که میاوم نشان  رشیپذ یبرا  یخو میروتن و تصم یبرا یو  یتما "

و ،لیرضاا و  ان او ور ناازشهحانو ور  توسط نصرم مادر شهحانو ور م خانم دیحاام ورزناد داشتند.  نیخم یها  جا  طلح در ایجاد جحهه ای بر ضد  سع

 و تن از سران ارشد ارتش همراه  شد.د

آبانما  اول به بغداد پرواز کردند و توسط وزیر بهداشت ،راق ماورد اساتقحال وارار گروتناد. هنگاام  کاه باه  27شهحانو ور  و گرو  او در  

 ی  که برای آنان تهیه شد  بود رسیدند به آنان گ ت شد که صدام  سین مای  به مالوات و ادای ا ترام م  باشد. کاروان مورتاوری صادام بعادویال

"بعد از ظهر به آنجا رسید و با همراهان خود وارد شد. نصر تدت تاثیر ود و با م تیپ و خوش وحاس  صدام  سین ورار گروات:  4از سا،ت 
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صدنه ای بود که به درد نمایش تئاتر میخورد. شهحانو ور  صدام  سین را باه ماادر و ساپس نصار معروا  کارد. صادام باا  "

 ک مهیمانان دست داد و با ،رب  سلیس به نصر گ ت که او باید مسئله ای را بیور خصوص  به شهحانو ور  بگوید.یکای

صدام  سینم شهحانو ور  و نصر به اتاق مجاور روته و بر روی محل  نشستند. نصر میان آن دو نشست و ترجمه کرد. صدام  سین از وح   

ریت جامعه شیعه بود. صادام اکث  . ،راق مانند ایران کشوری باداد  بودنشهای ووم  را در ،راق دامن میگند ت که نگران بودپیشنهاد کشتن خمین  را 

 یقاهسراسار من باهخاود  صدور انقالربرای  داشتن امکاکه   اوراط  نیدووت دتمای  به داشتن ایران  با ثحاتم طرودار غرر تدت ودرت شا  بود تا 

" و به آرام  گ تاو رو به نصر کرد   .شود وسوسه

حتهای او را نصار صاد "

گشات باه نگاام بازهکاه  بعد از اینکه صدام مدا  را تارا کارد آنهاا باه تواواق رسایدند ""د و برای شهحانو ور  ترجمه کر

 را به همسرش منتق  کند.  ،راق مندمرد ودرت یها هیتوصنیاوران شهحانو ور  

و  یولادرود. از زماان کاودک  او مالیاان را باا از بغداد آنها به نجف روته تا خوی  را مالوات کنند. این س ر را ت  برای شاهحانو وار  نحا 

خا  بیااد جید  بود. او به تلبر ضد او توطئه میکردند رن پشت سرکه برای ساوها نگد همسرش از او تمجید کرد  اما  مالیان ازاو  د.میگ پیوندسرکور 

". ه نجف او را ،صح  کارد  باودس ر ب ""میآورد: 

 دمتکارخاکاه   هنگاام "

" .آمدوجود ب آن  در او   نگا  نکندم خشم ی وصورت خبه  میبه او گ ت که به طور مستق ی خو

" 
 ت کاه بارای همسارش د،اا خواهاد کارد و باه رسامخوی  به شهحانو ور  گ ت که او شا  را پاسدار واوع  مذهب شیعه میشمارد. او گ ا 

باه او  .نکارد بکشااند اراواه شاا  سامترا باه  عهیماردم شا تیکه بتواند اکثر  ،موم هیانیب انگشتر طالی  به او داد تا به شا  بدهد. اما او هیچ معمول

"او گ ات:  .اداماه داد د  بوددر آن زندگ  نکر دهه نیچند یاو برا ی کهکشور روزانه در  زندگ تیدر مورد وضع خودان سخن

بارای  ای در ایاران شهحانو ور  خشمگین شد  بود. مانند سخنان خمین  بود که به دنیا گ ته باود کودکاان مدرساه "

و پاساخ داد: او  بماناد. ابااین دروغها بدون پاسخ زند  ماندن ،لف میخورند و صدها هگار ن ر در پشت میله های زندان هستند. او اجاز  نمیداد که 

ناد کاه چوی ایرانم هر بر روی نقیه  ساس  وشار آورد. مرجو ،او  ودر به این نتیجه رسید که شهحان برای پاسخ دادن او میتصم ""

شاهحانو و اروتاار کناد.  ونه مانند یاک زن مسالمان خاورم  بایست به کالس درس برد  شد  و به او یاد داد  شود تا چگاز نسب مستقیم پیامحر بودم 

"شهحانو ور  گ ت:  .میدیدندرف م جهیو در نت وردی خودسر صورترا به ور  

" 
ماموریت شهحانو ور  در نجف با ناکام  روبرو شدم اما در نهایت تالش  انجام شد. او به نیاوران بازگشت تا انگشتر خوی  و پیام صادام  

" رد کرد: ن را سین برای سرکور خونین مخاو ین را به همسرش تدوی  دهد. همانیور که انتظار داشتم شا  این اید  را زنند  خواند و آ

" 
                             

*** 

 

"روزناماه تاایم گاگارش کارد: باا هیساتری باود.  تاوام م توطئاه هاا وایران تدت  کومت نظام  کشوری از شاایعات
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" 
 .بپذیرناد را تئوریهاا غریاب تارین و ،جیاب و ترین بودند تا باور نکردن  آماد  ها تهران  از هم م  پاشیدم آنها اطراف دنیای که همانیور 

یاگ باا ندووات انگلایس  .شاتندوارار دا انقالر در پشت پرد  ظاهرا ن ورار گروته بودندمااذیت در ایر و آزار  مذهح  که مورد بیشترین بهاویانم اولیت

 ن تا  جناور هاای  اوز  در کاارگران را هاای ن خاود بودناد. سا  آی ا ی نااآرام کمک وراماسونرها در  ال توطئه برای تقسایم خاورمیاناه در میاا

ه روزناما یاه زناد.شهحانو ور  در  ال توطئه و کودتای  بود تا ودرت را از همسرش سالب کارد  و خاود بار تخات سالینت تک .بود کرد  سازمانده 

"نیویورا تایمگ از آبادان گگارش کرد: 

ا  خود شا .نحود ای از ت د چیگرمیک را هدایت  وادث دست  از دور که این به ا،تقاد "

 متوساط طحقاه ایرانیاان ژ وی به ایرانیانم توطئه های نظریهخود گروته اند.  میان در ایران تقسیم شک داشت که آمریکام انگلیس و شوروی تصمیم به

 .میساخت رها در بر گروته بودم این کشور پادشاه  که ای واجعه برای مسئوویت  گونه هر از رام

انقاالر در ماا  هاای آخار وحا  از  .خاود را نشاان داداواخر دیما  اوراط  در   یاسالمگرا و خمین  به طحقه متوسط ایران مرگحار جذابیت 

شاب  دوشنحه جمعه ررا د جمع  ،ظیم دسته هیستری های و این نشانه های ،ذار صدنه کشور از گگارشهای بشقابهای پرند  و هیو ها پر شد  بود

ن مسان زپخش شد که یک  در مساجد ای ر ووووه با یک شایعه شروع شد. شایعهپجریان مانند بسیاری از آن روزهای  .بوجود آورد ایراندر  آذرما  6

ر بعاد باا   کهشح در آن که طحق و   همرا  بود ظهور با کشف در وم در  بالی ص دات ورآن موی سری را که متعلق به پیامحر بود  یاوته است. این

در  کاه ماریمو تقاویم رماا  د اوواین مدارمم بخاطر رسایدن ماا  شایعهاین  .دمیش نمایان واب  مؤمنان وقط برای ما  در خمین  چهر  میشدکام   ما 

 .برخاوردار باود ای ویاژ  اهمیات باه وتا  رساید از خورشیدی 58 سال در یگید خلی ه مسلمانان دست به  سین امام ،اشورام روز روز آنم دهمین

ه بود که تن این مسئلا در نظر گرودر واوو ب .کرد  بود متهم شیعه ملت به خاون و مرتد بعنوان را او ساوها بود که خمین  شا  را با یگید مقایسه کرد  و

 .ادندد شک  را ما  در و چهر  خمین  سر موی پیرم زن استاند -آیت اهلل مدمد بهشت  ا تما  آغازگر این شایعه بود  –دستیاران نگدیک خمین  

کاه از  خاود مرجاو تا باا شاگ ت  باه جمو شد  ها بام پشت و ها خیابان در   وآمد بیرون ایران  میلیونها شاید و هگار صد مقرر سا،ت در 

کاه غالمرضاا اوخما  کاه  در مراسم شاام  .گذاشت تأثیر دنمتثرو و وقیر بر یکسان طور به پدید  این .سیح کر  ما  به آنها م  نگریست نگا  کنند

" پادشاه  ایران در زنان و مردان از باسوادترین برای مساو  اجتما،  شهحانو ور  وعاویت میکرد برگگار کرد  بودم برخ 

" ت  خدمتکار شا م امیر پورشاجام نیگ تدت تاثیر ورار گروته بود. او گ ت:  "

ایان جریاان تنهاا  نحود تا در هیچکس مای  "

 باگر  شاب آن زا مراسام  خاود  ایادووووژیکپشتک واروی  شاهکاربا  نیگ ایران کمونیست ناخداباور  گر رسم   ت   گر تود . ارگان –بماند 

"خرر تود  با اوتخار ا،الم کرد:  رسم  ارگان .برگگار کرد

"  
ا برای کلاک هاای با  شارمانه اش سارزنش ای خمین  او رتندم اما مراجو هم ودشد  ب جمع  توهمگروتار  ها امکان داشت که کمونیست 

هلل هاای ارشاد در مشاهد ایکا  از آیات  .خشام کردناد او بودناد اباراز سیاس  آرزوهای جلب برای ورآن از است اد  آماد  او مأموران کرد  و از اینکه

"او گ ته بود که شایعه خود را برا  انداخت و به طروداران خود گ ت که در خوار امام رضا به مالوات او آماد  و به 

ونهای خاود مشهد بر ست طحیعتا مجسمه های به پایین کشید  شد  شا  در "

" کاه دروغ را دوبار  مستقر شدند. ماموران خمین  به مقابله پرداخته و این

" از بسایاری زا یکا  بعناوان را ما  در مرد داستان اوعظم  اهلل شایو کردند و مجسمه های شا  دوبار  به پایین کشید  شدند. آیت "

 .کرد توجیه "
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ردهاا د ری کاه او در مال شکسات خاورد  اسات. ،لیارغم میلیاکااخمین  شا  را وانو کرد که او در مادرن سااختن ایاران  "" 

ر  چهامادرنیت و  آموزش و پرورشم تعلیمات و صنعت سرمایه گذاری کرد  بودم هنگام  کاه ماردم ایاران باا انتخاار باین رویاای او از پیشاروت و

 و ناارا ت  ا سااس وا .را انتخاار کردناد ناار خیاباانشاعحد  باازی ک مغااز  و پردازی خیال جادو و و تسلیم سدر خمین  در ما  روبرو شدندم آنها

"او تاساف خاورد:  .بودند کرد  نا امید را او شورزندان –زدگ  کرد  خجاوت

"به او پاسخ داد:  و شا  "" :گ ت کاخ یک  از کارمندان "

 د. او از خادمتکارران کارد  باوگ ت که چرا اصو  سع  در پیشروت ایا بلند صدای با او "

 " "خود پرسید: 

 برنادگان ملکاه هاام و پادشاهان وزیرانم نخست و روسای جمهورگوی  به خوش آمد  برای نیاوران کاخ درواز  های پیش چندی همین تا 

" بود. رضاا ویحا  گ ات: ""ای نیاوران شحیه اسکار باز میشد. اما  ا   ال و هو برند  بازیگران و نوب  جایگ 

 باا تاا میکارد تاالش در پشت دربهای بسته و مصا حه های نادری کاه داشات .کرد جدا ووایو از را خود شا  "

"از روزنامه نیوزویک نوشت:  (Arnaud de Borchgrave)و ر ینود د  بوچگربیاید. آ کنار خود زندگ  ز مات وروپاش 

" 
 .مشاخص باود و واضاح کاامال اکناون شاد  باودم آغااز تابساتان طول در که وزن  او بود. کاهش ویگیک  کنند  زوال منعکس شا  تلخ خوی و خلق

ز اپاس  .ود اداماه دادنادخاون خا نموناه آزماایش و هاادارو باه واکانش او بار دکتران ورانسویم ژان برنارد و جورج ولندرین به پرواز به تهرانم نظارت

 توانسات نما  کاه نادبود توریسات  هاای هتا  در اوامت به بودند و موظف داد  دست از را تهران شمال در امن خانه به دسترس  درگذشت ،لمم آنها

"ولندرین گ ت:  .کنند ت مین را آنها خصوص   ریم و امنیت

 باودم و مخصوصاا آخارین وتاا اماا مالواتهاا ماا ک"شا  مانند همیشه صحور و مدترام باودم  "

 ".بود پریشان و بسیار ،صح  او که کنید ا ساس توانستید مالوات مام م 

 دوتار دراوواات خاود را  او .خوردن برای خود نکارد تاسف و ای گوشه در نشستن صرف را خود اوم شا  روزهای آشکار ،لیرغم آش تگ  

باه هار ویمتا   ونریگیخااز  میکرد که یادآوری آنها مشورت میکرد و به خود ارتش سران باو  متماس میگروت کشور سراسر با مم  برد بسر خود کار

دان باه و هنرمنا داران وزرای پیشینم سران ارتاشم کارخاناه ""کرد:  تایید شهحانو ور  .جلوگیری کنند

 هاای ایاد  از  کما یداد. تعدادمام  آنان را به   ور میپذیروت و به سخنان آنان گوش ورا متاو دیدار او آمد  و توصیه های خود را ابراز میکردند و 

 آویاگ  لاق باه انتظاهرکننادگ از دوجاوی  شاا  بارای که توصیه کرد دووت سابق وزیر یک .داشتند این منجالر از خروج برای منیق   ت  یا خور

نحاود. خاانواد  مارتحط  یاو  دم ی هاآن تمام  که دادند اراوه دور از را مشاور  دیگران .ن دست زندتهرا مرکگ در خود نگدیک دستیاران از تن کردن صد

"ریگان توصیه کرد:  .پذیرای  کرد  بودند کاوی رنیا سابق ورماندار ریگانم از روناود گذشته وروردین سال در پهلوی

 ""کرد که  ابرازدشیر زاهدی ار "

ن طحقاه دوم ا در ساودر اوای  آذرما  به نیاوران روت. شا  که او ر (Joseph Kraft)وت یورا تایمگ جوزف کرامقاوه نویس روزنامه نیو 

"پذیروت 

 شاا  اینکاه باه ار اشا باا کراوات "

ن ت رواه باود و یکدسات باودم در میاان رو اانیو ارتاش هناوز .کارد آغااز خود داشت ساخنان خاود را دشمنان به نسحت متعددی برتری های هم هنوز

 "" ها را گرو  میمئنا این پرسیدم او اوپوزیسیون هنوز متدد نحودند.

 ""داد:  پاسخ شوق و شور بدون انداخت. او با  "" را خود های شانه شا  

 رتش هنوز ووادار است.کراوت یادآوری کرد که ا 
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 "" 
 تماام بود؟ در او کجا روته ودیم اطمینان و جوزف کراوت گیج شد  بود. این آن شاه  نحود که او در طول ساوها او را شناخته بود. ا،تماد 

 ""او از شا  پرسید که  .بود ندید  "" را ایران شا  هرگگ او دیدارهای وحل  خود

 "" 

 "" 

 "" 

"که  –سوویوان  س یر از زیاد ا تمال به -کراوت گ ت که شنید  است  

" 

 "" 

 .پرسید "" شا  مشاوران اینکه مورد در کراوت سپس 

 رویاای مانناد خود نشان دهد که مصاا حه او مخاطب به تا شد بلند خود صندو  از او ""داد:  جوار شکنند  خند  ای شا  با 

 .است شد  تمام جدیدم  ایران برای او
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 بر باد روته

 

 
 

 ما را خواهند کشت.

 

 

 باشید. آنتوانت ماری خواهید نم  شما

 

  

 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

344 

 

ن ر به  ونیلیم کی تا مین نیب منظم می،ظ دستهه ت یکشنحهم  .دیرس به اوج خود آذرما  20 و دوشنحه 19 کشنحهیمدرم در روز   مراسم مذهح

"وس انجلس گگارش کرد: روزنامه و ند.اوتادرا  ب نیت پهلویمرم سمح  مدتهران دیاشه برجسمت 

" 

 .دادندسر می ""و  ""و شعار  هرا در دست داشت  نیخم ریواتص راهپیمایان

در ابتدا مخاوف دادن مجوز به هر گونه راهپیمای  در ما  مدرم بودم اما نخست وزیر ازهاری  .بودانجام شد  راهپیمای  از  شیپ یدیمذاکرات شد

 یدادهایکه رو  کسانم تهرانبگر   بازارمراسم در دهندگان  سازمانانعیاف نشان داد.  دوبار برای جلوگیری از یک سری خشونتهای خیابان  

روزنامه وال استیرت  ا،مال کنند. تیجمع یرا بر رو یریو ان حاط چشمگکردند تا نظم  یهمکار  یانکردندم با مومی  را سازمانده  بگر  مذهح

"ژورنال مشاهد  کرد: 

" 
باه  – یاک چهاارم جمعیات تهاران -ساوگرد جن  کربالم شکست و  دود یک میلیون ن ار  1298چه های سد روز بعد ،اشورام در یدر 

اناد  باودم پهلوی را ورز م و اگر رم ان ماه  بود که ستونهای  کومتبود گانیهموار  از آن گر میبود که رژ سیل ،اشورا مرکگ شهر هجوم آوردند. 

"اد میگدناد: از جمعیات وریا شا بخ باود. جنون آمیگ و  تهاجم م اسیس شتریب ودن ،اشورا. سوق داد  را به وحه وروپاش این ستونهامدرم 

" "" "" "" "" "

قه متوسط را که تاکنون طح یها ستاید  آوی وکر مان،گادار دیو س  ا یسهای حاسو موج "" "

"مردی گ ات:  .بر هم زد به ارث خواهند برد برا ت  کردند انقالر را  تصور م

" 
را م باناک هاا باه پاایین کشاید شاا  را  های در شهر اص هان مجسمه. با  زدخشونت اراذل و اوباش در جای دیگری از ایران در ،اشورا  

ن همدا شتن شهردارکوصد  نیمردان مسلح مجاهدکشته شدند. و پنج ن ر در  مله به مقر ساواا  نددیبه آتش کش را شهر ینمایس نیآخر مزد آتش 

"های ت  مله کرد  و شورشیان در مشهد به هت   را داشتند.

" 
مقار  . اق اوتادات رانیدر ا مکان ها نیاز امن تر  کیبستهم در  یها رخ ندادم اما در پشت درها ابانی،اشورا در خ آمیگ ،م  خشونت نیکان دهند  ترت

نهاار  ه و مشغول صارفاوسران در ساون غذاخوری مقر نشست .داشت اورانین تا م واصله ک گانیدانم در وویجاو معروف به گارد شا م  گارد سلینت

ن ر  12  ساون کردندم شروع به شلیک بیرف اوراد داخخود با اسلده نیمه اتوماتیک  مسرباز وظی ه سالمتحخش و سرجوخه ،ابدی مبودند که دو مرد

 باه انو وار  ساریعاایان  ملاه شاا  و شاهحانو وار  را هراساان کارد و شاهح .نددر جا کشته شاد یستهر دو ترورن ر را زخم  کردند.  36را کشته و 

"بیمارستان و به ،یادت مجرو ان روت. او گ ت: 

از    ناماه ای کاهکپا "

"رون کشید  شد به شهحانو ور  نشان داد  شد. او برای همسر بیو  خود نوشته بود: جیب ،ابدی بی

" 
خمینا  از ساربازان  در  ال وروپاش  باود. از زماان  کاهارتش  ان حاط کایت از آن داشت که رو یه و خونریگی داخ  ساون غذاخوری  

د کاه د  هاا شاهد  شاد  باوکنندم در ،اشورا ورار صدها سرباز در مشهد و وم گگارش شد  بود و در تحریگ ما ارتش خواسته بود تا پستهای خود را تر

خاود را ماانو   واوای کاورماناد   اکناون  از اوساران ارشاد یاریبسه های خود را بر زمین گذاشته بودند. سرباز بیرف مردم دست تکان داد  و اسلد

 "یک  از مشاور ارتش ایا ت متدد  به روزنامه نیویورا تایمگ گ ت:  .ندم  دیددادن به بدران  انیپا یبرا  واوع

" 

"روزنامه تایمگ گگارش کرد:  
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اما همانیور  "

 آن معجگ م یدووت پهلو  کشت مپر تالطم یایدر شناور بودن در سال کیپس از  بود. دهند  بیور  رونیم آرامش بانتظار میروت رانیا از شهیکه هم

بارا   بارای نجاات ی تقال واژگون شدن وح  ازدرست . در آن رخنه کردو آر  کج شد طرف کیبه   به طور ناگهان م و مهارت ون  اجتما،  مهندس

 اوتاد.

 
*** 

 

 داریاود بخچه ها را در بستر و ب به داخ  روتهپنجر  ها   ی درزاز شحه مانند بوجود میاورد و  ی و صداچنار زوز  میکشید درختان  میانباد شبم از 

"شهحانو ور  گ ت: داشت.مینگه 

دچاار  "" گوناهآشاام خونوریادهاای همارا  باا  "" و یکنواخت وو ه  ب ،لیرضا و ویال بخاطر صدای  

 .داشتپدر آنان را  تنوصد کش. آنها متعجب بودند که چه کس     شد  بودندرو یها بیآس

تقدیر و سرنوشات شاد  ها گروگان  یپهلو مهامسلسلخاردار و  هایمیس مشن یها سهیک مچی تن یتانک ها پسدر کاخ در  سنگر گروته 

ن ایان وادیم  و آشانبسایاری از دوساتا باود. یاوتاهکاهش  یپارا کوچک شهردار کآن به انداز  ی هکه سلی ی  بودند اکمان پادشاه ا  و  بودند

تا به  هحانو ور  نند. شا  و شبا چشم  دوخته به آیند  ترجیح میدداند که واصله خود را با نیاوران   ظ ککشور را ترا کرد  بودندم در  اویکه بقیه 

م ایان زوج را داشات رق خاودهر چند که ساختمان اصل  برای اووات اضیراری ژنراتاور با .بسر نحرد  بودنددر مد  اوامت  ایبا هم  به این انداز   ال

 صورتب اورانیا در نم جو رآنها ووادار همیشه مداوظ ین انحهسرهن  جخاموش کرد  تا درسخت  های مردم سهیم باشند.  اچراغهای کاخ را در شحه

 کیا دظهوداشت که هر د امکان آن وجوکشتار پادگان وویگان بدین معنا بود که  بودند. یر بدران بعدانتظدر اکردم همه  فیتوص ""

. امیار کنناد ن اوذ کااخه با بود کاهواتالن و جاسوسان او همچنین نگران کند. یراندازیو شروع به ت از کور  در روتهشد   کینگهحان تدر ای کارخدمت

"پورشاجا دستیار شخص  شا  گ ت: 

یکا  از  "

ن خاانواد  کشات در حاایو تقردر کاخ مرمار توساط مارد مسالد  کاه باگور وارد شاد   1344خدمتکاران شا  بنام  سن  در جریان ترور شا  در سال 

ر پاایین د  و سع "". در طول انقالر پسر  سن  که سرباز گارد شاهنشاه  بودم زخم  شد  بود   بودمووق شد ینت سل

"ابراز کرد   خود را با  سن یهمدرد  ،یاب گیکامح .کرد  بود وارید از شا  ریتصو کشیدن

یاگ از نم کارد کاه او آتابای شگ ت زد  شد هنگام  کاه  سان  باه او ا،اال "

"مقلدان خیمن  است. او گ ت: 

  کام اننآ ومرج سخنانما دووت باشدم ا سیرو بود کهشا  ممکن برای  سن م پسر او و میلیونها ایران  دیگرم  "

 .بود و دستور

" یورانساو  ونیگیتلو الیو سر  میود یها لمیو یتماشاپخش ویلم به در اتاق   زمستان ی طو ن شب ها 

کاو   رای اساک  باهباروز برای یک کوچکترشان  ورزند 2و  شهحانو ور شا م  ماورانین خ قان آور یمشتاق به ورار از و ا .م  گذشت "

 نیااوت اچاهیباه درحاار این گارمید یسا ر "."و اوحرز روتند  یها

"شهحانو ور  گ ت:  وذت بخش نحود. چندان تاز  و را  روتن در تپه هام یهوا ازی است اد  برا

"را وحریگ کرد. او گ ت:  نیدو واود کاسه صحر این   ادثه ظاهرا جگو نیا "

ر دما  کردناد ار پخش در مساجد و باز  نیتوسط مردان خمکه  ی هتک  رمتهااز  کودکان  داو  "

  شهحانو ور "" "" .ماندندامان 

"که آنان ا تما  زند  از ایران بیرون نخواهند آمد. از وح  پذیروته بود 

" 
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برای جلاوگیری از سای  تالش  نیآخربعنوان را   و راه د یا آماد  بود تا هرو  نو ور  شکست را نپذیروته بود اشهحاما هنوز  آماد  به مر م 

باا رد و کامیدنحاال  هی ودوران ص محتن  بر  اسالم  م هوم خود را از سلینت سین نصر  .ردیپسرش در نظر بگ یبرا نگا  داشتن تاج و تختانقالر و 

"او گ ت: د. کرمی است اد   ستیترور یها چپ و گرو  یاو از گرو  ها تیو  ما  نیمتعصحانه خم گا دید ییون ازرو انترس 

 یمهد ردنکی راض  برا انیوسوو امیلیو ریس  یتوسط تالش ها یانه رو هابا م شهحانو ور  فیبود که مذاکرات ظر نیا یتراژد "

پرتا  ز ه کات و شالوار اد باچاه نصر شگ ت زد  بود که سوویوان تا  .دخریب شبودندم ت اوراطیونو   نیخم ند یکه نما م اهلل بهشت تیبازرگان و آ

او باه  "" ت که آمریکای  ها گگانم توکل  و سنجاب  ا،تقاد داشت. او رهای  مانند باز

"سوویوان در بار  بازرگان و همقیارانش گ ت: 

" 
  ا تارام ما خیرخاوا  خاود و   اام م بعناوان مرباباه شاا   شاهیکاه هم انجاام شاداردن  نیشا   سطرف ودظه از  نیدر آخر ای داخلهم 

جعحاه کاه سارنگون  شاا   حاار تان و پادشااهان کشاورهای اطاراف خلایج پاارس در اینشا   سین در نگرانیهای صدام  سینم شاا  ،ربسا گذاشت.

. مشاترا باود برای ساوهای سال به ارمغان خواهاد آورد را باز کرد م خاور میانه را ب  ثحات کرد  و موج  از خشونتهای مذهح  و سیاس  را 83پاندورا

به یاسار ،رواات پا  ا ل اُ در جریاان ویاام خود را کشور پادشاه  او تقریحا  1349که در سال در آذر ما  او به تهران س ر کرد تا به شا  یادآوری کند 

یاگ اینکاار را انجاام ارتش خود را به جان ویام کنندگان انداخته بود و به شا  اصارار کارد کاه او ن شا  اردن در آنگمان از دست داد  بود. 84سپتامحر سیا 

باه و پیشنهاد کرد که شا  ایان دو را از خااا ایاران بیارون کناد.  "": دهد. او گ ت

شاا  ،اوحت  .پشتیحان  کنندشا   بخواهد که ازمراجو دیگر و  یعتمداریشر روته و از آماد  است به وم کهگ ت  نی سشا   امحرمیپ نواد  ای از،نوان 

ود را بتن کرد  و رهحری ارتش ایاران را در جنا  بار ضاد متعصاحان و بنیانگرایاان بعهاد  بگیارد. اگار شاا  نما  اردن پیشنهاد داد که وحاس نظام  خ

ار را بجای او انجاام دهاد. شاا  باه ساخنان او گاوش داد  اماا نک سین آماد  بود تا ایشا  دستوری را صادر کند که  موجب خونریگی شودم  توانست

  اسات دیرسا انیابه پا یپهلوکار سلینت که امر    به اینمتقا،د شدو ایران را  تمام شد  استکار که  دیوهم نپیشنهادات او را رد کرد. شا   سی

 به مقصد ،مان ترا کرد.

 

                                                           
است.  بگر  سحوی در واوو  هجعحاین  گروته شد  است.شا،ر یونان   ودیهگ ی"" هنری ثرا درپاندورا  ورینشآکه از   ونانیدر اسیور   وسیله ای استجعحه پاندورام   83

رر آن را باز د یدهد که هرگگمو هشدار اسحو را بعنوان هدیه از زووس دریاوت میکندم اما زووس به \طحق اسیور  یونان  پاندورا اووین زن جهان است و پس از خلقتش او این جعحه

]بیماریم  ای رت ها و بدیهام  شراتم و سحو را باز میکند\نکند. مانند همیشه که ممنو،یت مورد ،الوه بشر نیستم ،اوحت پاندورا تسلیم وسوسه های خود شد  و درر این جعحه

 .او  م  ماندسحو  ب\در جعحه است که ""م تنها م  بنددکه او آن را دوبار    تنها زمان که تا آنگمان برای بشر ناشناخته بود بیرون م  آیند. دروغم ن رتم  سادت و غیر [

 .دارد د  خوبه همرا یدیدشو   رسدم اما ،واوب من میگنا  به نظر   ب ایکوچک  ظاهرااست که   اودام کی یاجرا یبه معنا ""،حارت  م امروز

 
 6تاا آذر ماا   25 نی،مادتا با که ،روات اسری پ  ا ل اُ به رهحری نیولسی حخشیو سازمان آزاد نیشا   س یاردن تدت رهحر کشور مسلح یروهاین میان درگیریبه  ا یسپتامحر س  84

 .خورشیدی رخ داد اطالق میشود 1349 دیما 

از آنجاا باه و   ان کارداردن نقا  مکا درخاود  هاای گاا یپابه ( انییا)ود  نیولسی انیم جنگجوداددست را از  (West Bank)کنترل کرانه غرب   1346اردن در سال  نکهیاز ا پس

به طور آشاکار گرو  این  م1349سال  اواسطو در  اوتی شیردن اوگادر ا پ  ا ل اُودرت سازمان سال بعد  3-2در دادند. ادامه   یاسراو  و مناطق اشغاو  یاسراو بر ضد مالت خود 

کردناد  نیشا   سا  در ترور بار سع 2  و  ت ندگروت د یرا ناد کشور اردنو مقررات  نیووان دووت  در دووت بوجود آورد  و مانییودا کردند. یونیسلینت هاشم  سرنگون سع  در

اسات خو  نم رایز کردردید خود تشروع ،ملیات  در دم اماکن رونیب کشوررا از  انیخواست وداو  م نی سشا  د. شآنها و ارتش اردن  انیم گیخشونت آم یها یریمنجر به درگ که

 19در  (Dawson’s Field Hijackings) داوساون لادیو  ادثاه هواپیماا رباای در اردن باه  نیولسای حخشیاشود. اودامات ساازمان آزاد هشناخت ""به ،نوان 

رساانه رابار در ب را ماهایسپس هواپ و گروتندگروگان  را به  خارج تحاعا آورد  وورود  زرواشهر آنها را در   مرا ربود  رنظامیغ یمایسه هواپ انییکه ودا ختم شد 1349 شهریور ما 

آن  خااارا مجحاور باه تارا  انییاردن واداپاس از شکسات پا  ا ل اَم  داد. مله دستور  به ارتش خود ورا وحریگ کرد   نی سکاسه صحر شا   اوداماین . ندکرد من جر  اوملل نیب های

 .شدا  معروف به سپتامحر سی بعدها روز  11این ،ملیات  .منجر شد 1975وحنان در سال   که بعدها به جن  داخل خاا سوریه کرد قیطروحنان از کشور و روتن به 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


 

347 

 

*** 
 

ی   سا  آی ا ملا  خاارج  ابیامرکگ ارزدر واشنگتن مقامات آمریکای  در  ال شناخت بیشتر رهحر جنحش  بودند که سع  در سرنگون  شا  داشت. 

 .داد انجاامو منیقاه  رانیامتدد  در ا ا تیا استیسپیامدهای این سرنگون  بر و   نیخم  اسیس یها دگا یدر مورد درا  میاوعه مهم خود نینخست

اشات. د  ارتجا،  ا،اجتم یدگاههایداین ارزیاب  دورنمای خوب  را به نمایش نمیگذاشت. س  آی ا ی مشاهد  کرد که در مقایسه با شا م خمین  

 یهاا تیاول گریو د نایبهاو انمیهودینسحت به  ضدیت شدیدیاو ال ات ارض  و   ور خارجیان در ایران مخاوف بود. صبرابری  قوق زنانم ا او با

"وریست  خمین  و دستیاران نگدیک او مانند ویب زاد  و بن  صدر به رابیه نگدیک خود با گرو  های تر .در خود نهان داشت  مذهح

کاای  را نظاام  آمری ادامه میدادند. شش سال پیش خمین  از طروداران خود خواسته بود تا به مجاهدین کاه مقاماات و اواراد غیار  "

"هدف ترور ورار داد  بودند کمکهای ماو  زیادی کنند: 

" 
و  هیاتجگ .ماناد خواهاددر هماان  اوات رویاا بااو   م اساالم یجمهور کی یبرا  نیخم رویای ا،تقاد داشت که   آی ا ی الم س نیبا ا 

"منعکس میکرد:  آژانس  یتدل

اغ چار "

 ید در ،اوضم باه کااخ سا .دادمیااراواه  دیکااخ سا باه م  اتاواسط ورن ه نرایدر ا  زندگ طیاز شرا یریتصو دیآژانس با -ورمگ اینجا روشن میشد 

ید کاه از وز بنظر میرسااین بود که س  آی ا ی هن ووق اوعاد ندارد.  ""اطمینان داد  شد که خمین  خود 

ین نظار را داشات انس خمین  اطال،  نداشتم هر چند که در مقیاس بسیار وسیع  در خیابانهای تهران ب روش میرسید. آژا 1349تگ و یت وقیه 

" کاه که خمین م سیاس  ترین مرجو شیعه در طول تاریخم اساسا شخص  غیر سیاس  و رهحری مذهح  بود که نشان میداد وردی است

" 
داد.  ا  دیگر بازرگان برنامه کاری خود را برای  با بازرگان و اسالم چپگرا اوگایش شهای خود را برای رسیدن به تواوقس یر سوویوان تال 

حهاه جتدات سالیه  یهورجم استیر یشورا کید تا ودرت را به میشطر  او از شا  خواسته ایران بعد از شا  با سوویوان در میان گذاشته بود. طحق 

ان ای مجلس موسساد  و برای هر دو مجلس و هم براین شورا بازرگان را به پست نخست وزیری منصور کر کند. میتسل ی ایرانآزاد نه تو   مل

رودم اماا باه بابایاد از باین  سلینت ادامه پیدا کند یا نهم انتخابات برگگار میکرد. شخصا بازرگان ا،تقاد داشت که تاج و تختآیا که رای میداد که 

ی باا تارس اور هوشامندانه او بی ""سوویوان اطمینان داد که اگر رای شورا بر   ظ سلینت بودم 

"آمریکاییان از  گر تود  و اهداف شوروی در خلیج پارس بازی کارد و متعهاد شاد کاه دووات او 

یشادم مپایاان داد   همچنین به  کومت نظاام  طحق این طر  "

ترسا  از  و نحایاد هایچا مساواا مند  گشته و آزادی میحو،ات برورار میشد. بازرگان به سوویوان اطمینان داد که در ایران جمهوری اسالم  آیناد 

 ""چرا که اهداف سیاس  آنان مددود بود و  ن  و یا مالیان داشته باشدخمی

 رواتن تنها نه باید سر خود م  پروراندم در را ایران در ن وذی گونه هر آرزوی متدد  ایا ت ها بودند؛  ا  نوبت چور بود. اگر هویج آنها 

ت خارجاه آمریکاا در وزار کپ  طر  بازرگان کاه بارای .م  پذیروت را شاهنشاه  مسلح نیروهای ارشد روسای ک  داوم  تحعید بلکه شا  از ایرانم

"واشنگتن ورستاد  شد چنین بود: 

 اگر "

 مسالح یروهااین ارشاد ورماناده  سااختار کا  سیساتماتیک تخریاب باه این طار  منجار درم  آمدم اجرا به بازرگان با  مایت ایا ت متدد  طر 

 ساویوان که رسید م  رنظ به .میشدند اسالمگراجایگگین و چپ  ارشدی که با واشنگتن رابیه خوب  داشتند با اوسران اوسران نس  و شد  هنشاه شا

 بود! "" زیرا کردم توصیف "" را این طر  و متوجه نشد  بود کام  طور به را نکته
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رونا  سوراخ جعحه شهر ورن  خیر  شد  بود و خود را در سرزمین ،جایب یاوته بود. تا  دی ساوویوان بارای ورود باه  لقاه د بهوان سووی 

مینا  ت و ،ملیاات زبازرگان اجاز  داد تا او را نگد مردی برد که وادرت واوعا  را در جناحش اساالم  باه دسات داشاخمین  هیجان زدن بود که به 

آگاا   کاه کرد سینتد کمونیست ضد دانشمندی عنوانب را بهشت  یداد: آیت اهلل بهشت . در کتار خاطرات خودم سوویوان مدمدخمین  را انجام م

 " بود که

گا  هاای ضاد باودم بهشات  ،ماال دیاد آگاا  پایش سا  آی ا ی از کاه در واواو هماانیور "

. هاد  داشاتبه ، ور کنندماو  که مجاهدین را وادر کرد  بود تا اوسران ارتش و غیر نظامیان آمریکای  را تر هایآمریکای  داشت و جمو آوری کمک

موسا  صادر.  و آدم ربای  اخیر 1344م ترور نخست وزیر  ام  آمریکا  سن ،ل  منصور در سال ش داشت،ملیات تروریست  نق 2ا در او شخص

 هناوز مبسیار پاایین با وجود ا تمال که مذهح م هایرو نهیام و  س ید کاخ میان همکاری برای شانس  گونه هدف مندصر به ورد بهشت  تخریب هر

 ت اعیف را تکااراب دخاوات ساوویوان ایان .نادجلاوگیری کن ودرت به خمین تا از رسیدن  اد ی  دتشک مشترا جحهه ای تا دندبو تالشدر  شدت به

 .شوند پیشرویبه  تشویق گرایان اوراط و با،ث شد تا کرد 

کارمندان سوویوان نیگ جلسه   وری با آیت اهلل متعصب ضد یهودی یدی  نوری در خاناه یکا  از بازاریاان در اواساط آذر ماا  برگاگار  

اهنشااه  را واوای ارتاش ش مشروطه باو  بماندم اما ورمانده  کا  ند. آنها سناریوی  را مورد بدث ورار دادند که طحق آن شا  میتوانست پادشا کرد

"تدوی  میداد. نوری به س ارت آمریکا اطمینان داد که هنگام  که خمین  و طرودارانش باه وادرت ما  رسایدند 

را میر   دن[ ویمت ن تهمچنینم نوری امکان اصال  ]پایین آور "

"او از ارتش ایران شکایت داشت که با،ث خشونتهای اخیر بود و  ""کردم 

ب جیابم شااید ،جیادر سااو  سرشاار از وواایو ، "

ایران را که سرسخت   شا ،لیه آمیگ خشونت های شورش رهحری آمریکای  بود که ضد مذهح  انقالب  با دو آمریکای  های دیپلمات دیدار ترین آنان

  .کردند م  هدایت مدسور میشداسالم  جهان در آنان اصل  متدد ترین

 ظااهرا این بینوایان از همه جاا با  خحار – داشتند ا،تقاد بودند داد  به آنها نوری و بهشت  که های  به ت مین صادوانه مردانش و ویوانسو 

 ایاران در آمریکاا   اور ایبر تواوق  به آنها که بودند معتقد و به گوششان نخورد  بود [خود   اظت از برای گ تن دروغ] تقیه در شیعه م هوم هرگگ

روز س  آی  ک خود داشت. هررسید  اند. آمریکای  ها میمئن بودند که خمین  تاثیر متعادو  بر روی چپگرایان و بنیانگرایان نگدی دوران شا  از پس

 من ا  اکانشو تاییاد متوجاه در اختیار دیپلماتهاا وارار میاداد. آنهااا ی رونوشت تماسهای تل ن  خمین  با ماموران خود را در ایران از جمله بهشت  

 ""آنها شنیدند که خیمن  در تماس خود گ ت:  .ندشد ایران در ها آمریکای  ،لیه  مالت به خمین 

 نا  هنگاامردناد کاه خمیکمیناان  اصا  طد که تماسهای آنها شنود میشود و ادریاوته بودن ساما آمریکاییها متوجه جریان نشدند. انقالبیون در پاری

"ابواودسن بنا  صادر ا،تاراف کارد:   .پایین آورد را خود ودن شدید در ایران شپیروان به های خوددستوراوعمل صدور

وج لاق را تاا خارخکاو  سال  انحار کنیم و چریکهاای مجاهادین  نقشه این بود که همیشه به انداز  "

رنگون د  کرد  و  کومت را سااست ا ب  رهحر دووتج شد  و از ارتش گی که را میدادیم نهای   مله اجاز  آنها آنگمان بود که به شا  مهار کنیم. تنها

 .کنند

از طرف دیگرم مشاور امنیت مل  برژنسک  از  .برد  بهر س ید اخک در گیری تصمیم خالء از صروا غیر وابسته سوویوان خارج  سیاست 

ناور ج ن ات ه میاادینباآمریکاا  دریاای  اودام نظام  برای نجات شا   مایت میکرد و در  ال برنامه ریگی طر   ا تماو  برای ورستادن ت نگاداران

 دبیار عنوانب رشیدیخو 40 دهه اوای  در مخاو ت ورار گروت که ایران بود. اما دخاوت نظام  بشدت توسط وزیر خارجه آمریکا سایروس ونس مورد

 و غایاب ار او کاه ویوان از ونسسو .هراس داشتبشدت  1963 و 1953 سال سرکوبهای تکراراز  و بود کرد  خدمت کندی جمهور رویس ارتش

ویوان وسا .یار میکاردتدق ممواواق باود  ا  را  آخارین عنوانب از کودتا زاهدی اردشیر  مایت با که برژنسک  را آشکارا و میدید تن ر داشت ضعیف

 .کرد م  درا را ایران در بدران پیچیدگ  تنها او که داشت ،قید 
 

*** 
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در ماورد  خاود را یریگ هجینتدر  او  که مقامات آمریکای  مشغول بدث در مورد گگینه های خود بودندم آمریکایهای  که در ایران بسر م  بردندم  

نم بار ضاد خارجیاادیادات از  ماالت و ته و شت زد  .گذاشتندورار  پا بهکلمه   واوع یو به معنا انجام دادند کدامین سو میرودبه که آن کشور آن

ه با رواتن یآنهاا بارا مو بارق جیار  بنادی شاد پست و آر   یتدو م تل ن وبدون گرما م  طو ن  مدتبه  سنگربندی شد  یخانه ها در ماندن خسته از

ماان ک هادف داشاتند: زیاهمه بنظر میرسید که  دادند.  یتشک گرو  های  مندبوددر آن جمو شد    "»که  بادمورودگا  مهرآ

 روتن ورا رسید  بود.

ها   رانیا که کردند  و شت تماشا م باها   خارجو  به چشم میخورد هیستریو   شانیپر یورودگا  مهرآباد صدنه ها  اصل نالیدر ترم 

ای  که پادر او نوجوان آمریک (Cyndy McCollough)سیندی مک کال   د.ساننبر طیبلآنها را به نگدیک گیشه  کرد  تابه هوا پرتار ودکان را ک

واز پار  ""گ ت: تصمیم گروته بود همسر و ورزندانش را از ایران خارج کندم 

داشاته و  ی سر خود ند  مک کال  به  دی شلوغ بود و به سر،ت به پرواز درآمد که مساوران ووت گذاشتن بارهای خود را در صندوق های باخانوا

را  خود یها  دنیوشنسحد  که سع  داشت مایمهماندار هواپ کی حارکی ""

کیرکنادل  ک کاال م خاانواد مانند خانواد  م "": دیپرس با آرام بگذراند راهرو  از میان

(Kirkendall) به پیشواز آنان روته بود متعجب شد  بودند. جاناتاان گ ات: که   هرج و مرج نیگ از"

"گ ت:  (Bruce Vernor)بروس ورنر  "

" 
 ریماد (Paul Grimm)پاول گریم  دند.بو وجام گسیختهوت  ،ام و هرج و مرج  میگیخونر یشاهد صدنه ها مدر ایران ماندندکه   کسان 

و کشاته  تدین وارار گروای  که در اهواز برای کنسرسیوم ن ت  کار میکردم در را  بازگشت به منگل مورد  مله اوراد مسلح مجاهکایآمر  ارشد ن ت

"کارد  و  داصار مبازان جاوان را از سار  گروها نشورشایا که برای کنسرسیوم کار میکردند در همان روز ترور شدند.نیگ شد. دو مدیر ایران  

و را دل و رود  ا "

وبااش دثه ای دیگرم اتادند. در  او برای ارتش ورس ""که بر روی آن نوشته شد  بود  گذاشتهدر کیسه پالستیک  

"به خانه یک سرهن  ساواا در خیابان بهار  مله کردند. میحو،ات گگارش کردند: 

ناه د او جلاوی خاجسا "

 اختمانهایریوش هت  و سشورش در تحریگم دزوول و وگوین ووران کرد و دا .باشد میوواداران رژ گرید ی برای،المت هشدار آویگان شد تا سوخته اش

وساط ت ایاتانیبر نجمانا یمراکاگ و کتابخاناه هاابندر ،حاس باا خااا یکساان شادم و  در ی ایتاویباشگا  مهاجران ادر کرمانشا  ویران شدند.  دیگری

. در میان تف ورار میگروهر وردی که در یونی ورم نظام  بود هد .ه و با آتش کشید  شدندمورد  مله ورار گروت رازین در مشهدم اهواز و شیاشورش

د  و در ود بیارون آورخاناه گروهحان ژانادارمری باود کاه از خا به وت  رسیدند ورار گروته و اوباش ه مل که مورد  و اوسران پلیس نیروی نظام  30

 خیابان به آتش کشید  شد.

(م شاگردان دبیرستان  در مرکگ شهر تهران تظاهرات کرد  و تدت تعقیب نیروهای ارتش که ماساک 1357دیما   2در شب کریسمس ) 

"و  ""ر بر صورت و ت ن  در دست داشتند ورار گروتند. یک گرو  بیرف س ارت آمریکا روته و شعا اشکاور های ضد گاز

سر دادند. آنها جلوی در س ارت یک آمریکای  غیر نظام  و رانند  اش را از ماشین بیرون کشید  و خاودرو را باه آتاش کشایدندم ساپس  "

کارد  تاا از باا  رواتن  آمریکاا اوادام باه شالیک گااز اشاکاور ی ایادرجاوان نیاروی نگهحانان شروع به پرتار سن  به داخ  مدوطه س ارت کردند. 

نیروهای ایران  سریعا به صدنه آمد  و شروع به شالیک هاوای  کردناد تاا تظاهرکننادگان را مت ارق  .جلوگیری کنند از دیوارهای س ارت شورشیان

" کنند. یک  از دانش آموزان گ ت که او میدانست که پدر و مادرش مای  هستند

" 
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بیاان  ""نواجوان دیگریم دختر دانش آموزی که خود را در چادر پیچید  بودم ا ساساتش را با وریاد: 

 کرد.

خورشیدی در ایران زندگ  کرد  بود. در کتار خااطرات خاود  40 هاز اواسط ده (John Westberg)وکی  آمریکای  جان وستحر   

"او نوشت:  .مشاهد  کرد  بود تیحیق دهد ها ابانیدر خکه   با جنون را رانی،الوه خود به مردم اسع  کرد  او

 

"او نتیجه گری کرد کاه ماردم ایاران  "ۀ

کریسمسا  باود  میالدی اندوهناا ترین 1978کریسمس  "

ر ،کاسم با .رست شود ندارمبه اینکه اوضاع به این زودی د  دیام یبرا  لیدو چیو ه هراسانم نیر غمگکشو نیا ند یآ یمن براکه من به خاطر دارم. 

 ی بیشتر است.دیناام  یدومشکالت و  تنها چیگی که در پیش رو م  بینم

 
*** 

 

 "" یصادنه هاا انیدر م 1357دیما   6 کومت نظام  در روز چهارشنحه  .دادمیی رو ویسر اریبسات اوات  ا  

 Pan)رات ن ت  ایران متووف شد.  شارکت هاوای  پَان اَماریکَن ادتووید ن ت به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز کاهش یاوت و ص 

American)  :پروزاهای خود را از و به تهران وغو کارد. یکا  از مقاماات ایان شارکت هاوای  گ ات"

" 
ارتشحد اویس  و سپهحد مقدم به نیاوران روته و از شهحانو ور  خواهش کردند که به شا  بگویاد کاه زماان آن رساید  تاا ارتشاحد ازهااری  

ا اهنشااه  باشزمینا  ارتاش  رماند  نیارویبیچار  را که به سکته وحل  دچار شد  بود با شاهپور بختیار جوان و پویا جایگگین کند. سپهحد بدر  ای و

انو وار  حهشا "" کاهبختیار صدحت کرد  و تعهد او را دریاوت کرد  باود 

"درخواست دراماتیک سران ارتش را بیاد میآورد: 

ختیاار کاه طحاق آن ب او سریعا نگد همسر خود روته و او دستوری صاادر کارد "

در ارتحااط  دو واسایه ریاقبرای روز بعد به کاخ ا  ار شد. از آخرین مالوات شهحانو ور  با بختیار در ما  گذشتهم شا  با این مخااوف سیاسا  از ط

"بود. بختیار به رضا ویح  اطمینان داد  بود که آیند  سلینت به رای مردم  گذاشته نم  شد. 

مخاطاب  نقاشتا  داد اجاز  نشین  کرد  و به سپهحد مقدم ،قببا رضای دل و  حودراض  ن  اسیدر مذاکرات س شتریبشدن  ریدرگ ازویح   "

 .را بعهد  بگیرد

ران کارد  اسات. کاخ نیاوبختیار بعد از کریسمس تل ن  با ویح  تماس گروت تا به او اطالع دهد که شا  درخواست مالوات  را با او در  

کما  بعاد از وارار مالواات  ""او گ ت: 
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"نشست  داشتند و او را در جریان بدثهای میر  شد  ورار داد. بختیار گ ت:  با هم ویح  وصحح با شا م بختیار 

" 

"بختیار گ ت که به شا  گ ته بود:  

" 

 ""به اتمام بود شا  از او پرسید  بود: هنگام  که جلسه نیم سا،ته آنان رو  

  ""بختیار ،قب نشست:  

 ""شا  توضیح داد:  

"بختیار گ ت:  

" 
شنهاد شا  را برای تشکی  یک دووت بپذیرد. آنهاا از ایان تصامیم و ناا یبختیار به مابق  جحهه مل  اطالع داد که تصمیم گروته است تا پ 

دکاوم کردناد. که همکاار پیشاین آناان پسات نخسات وزیاری را پذیروتاه اسات م شا  رادیما   8اطال،یه دید  گروتن رتحه ا، ا خشمگین شد  و 

کاه باا  بازرگاان باود یمهاد کاه وابساته باه را آناان یکنناد  اساتراتژ ر یاخ خحاراین  –سوویوان  و کارمندان او نیگ به همان انداز  محهوت شد  بودند 

سایدند کاه ه این نتیجاه رب ت  وح  از اینکه بختیار سوگند یاد کند آمریکاییان  .کرد م  بردناز بین  به دیتهد دهد  یتشک   دووتنیخم  حانیپشت

"از ،حارت خودمان  است اد  کرد. او باه همکااران خاود گ ات:   بسته یهابپشت درکار او تمام است. جان ستمپ  در 

(fucking chance)" خیااو  م شاا  از طارف د ش نییتع ریگروت که نخست وز میاو تصم

 .و وجود خارج  ندارد است

لینت نشساتن در کناارش تخات سا زمان بار هاییرا که در اوج آش تگ یشا  مرد  ندنکدیت نااماسا،شاید مناسب بود که در این آخرین  

باه او  ب کارد  باود وبود ولب شاهدخت شمس را اسیر خود و نظر رضا شا  را به خاود جلا ارتش  در اناوسر جو بود بپذیرد. وریدون جم هنگام  که

 بخااطررا م شاا  خشخورشیدی  1350سال در م دش  مدترم و صاوح شناخته م یبه ،نوان اوسر جم که ،مومابعنوان جوان  با ویاوت م  نگریست. 

و او  شداران خلاو کارد در آنگمان شا  او را از پست خود بعنوان ورماند  ستاد بگر  ارت .کردبخود جلب   ا کام سلینتدر به چاوش کشیدن ،ادت 

 را ت بود.نا گذشته ادثه  ازهنوز هم در را بعنوان س یر ایران به اسپانیا )ماردید( ورستاد. جم که  ا  در وندن زندگ  میکردم 

تنها بخاطر ا ترام باه شااهپور بختیاار کاه مایا  باود ایان ارتشاحد  1357ما  در آذر هر چند که شا  به اهداف جم شک داشتم او جم را  

 و هیارو  ساتتوانمی کهمدسور میشد  یداورانوع  ازو  وزرات جن  او را ادار  کند به تهران باز خواند. جم در میان ارتشیان شخص  مدحور بود

ساردی در کااخ  بصاورترا ماا شاا  نارضاایت  خاود را پنهاان نکارد و جام ا دهاد. شیاواگا یرو شیپا تعیین کنند  هاینظم سربازان را در طول روز

 پذیروت.

 ""شا  گ ت:  

،ناوان  را کاه شاا   هنگام  کاه و وقط خواهد کرد یاو وقط با بازرگان همکارمشخص کرد که   هنگامشا  را داد ا ساسات جوار  جم 

 ""او گ ت:  .میکردواگذار بیشترین ارزش را برای او داشت 

 "" 

 "" 

 ""شا  پاسخ داد:  

و وح  از بازگشت از نیااوران باه شاا  هشادار داد کاه ا تماا    مشخص خدمت در دووت بختیار را رد کردزد. او بیور  با نار ت  جم  

  را دچار سرنوشت  مانند سرنوشت نیکو س دوم روسیه خواهد شد. شهحانو ور  برخورد نارا ت کنند  خود را با جم داشت هنگام  که او شهحانو ور

او باه شاهحانو   بود که ایران را ترا کند. او تعهد شهحانو ور  را در ماندن و رهحری مقاومت به تمسخر گروت. پیشنهاد کرد مخاطب ورار داد  و به او

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


 

352 

 

شهحانو ور  از این مقایسه خشمگین و بسیار متعجب شد که یک  از مدترم ترین سران  ""ور  گ ت: 

ایران جرات کرد  تا شا  و یا هر کس دیگری را تشویق به ورار در زماان بدرانا  ملا  کناد. رضاا ویحا  گ ات:  ارشد و سیاستمدار کشور پادشاه 

"" 

"ر همسرش برای به تعحید روتن نارا ت بود. شهحانو ور  گ ت: شهحانو ور  وصد ترا ایران را نداشت و از انتخا

اماا همسار او باه هیچوجاه مایا  باه  "

 او ترجیح میداد که شهحانو ور  در کنارش باشد. ""نحود و به او گ ت:  این پیشنهادشنیدن 

"در آن آخرین روزها صورت شا  مملو از خستگ  و غم و اندو  بود. امیر پورشاجا گ ت:  

رات خود نوشت: د. او در خاطظاهر ندیف شا  شگ ت زد  شو از  پرووسور ژان برنارد آخرین س ر خود را برای معاوجه شا  به ایران انجام داد "

"

" 
با یک هواپیمای نظام  ایران را ترا کرد تاا  دیما  ملکه مادر تاج اوملوا 8 س م  کردند که پایان نگدیک است. در روز جمعههمه ا سا 

"در ووس آنجلس به دختر خود شاهدخت شمس ملدق شود. روزنامه ووس آنجلس تایمگ گگارش کرد: 

"  

"شا  به خدمتکار خود گ ت تا چمدانهای او را برای مساورت بحندد. او به امیر پورشاجا گ ت: 

" 
 

*** 
 

 گاران پیاتصحورانه در صاف ما  ایساتاد تاا یاک او  انتونیادس  6هر روز صحح سا،ت  .ه بودگروت بخود را  دوران پتروگراد انقالب سپید  دمتهران 

ف نیماه شاب دوسات هر شب اطارا ""او گ ت: بهای ن ت خریداری کند. 

"ودیم  او امیر ،حاس هویدا که  ا  در  حس خانگ  ورار داشت با او تماس میگروت. ا. بخاطر میاورد: 

                                                           
ملکاه م شانگدهم ی ا ووم پس از ازدواجش ب1770  یرپوح  از انقالر ورانسه بود. در آ ملکه ورانسه نی( آخرمیالدی 1793اکتحر  16مر   – 1755نوامحر  2 زاد آنتوانت ) یمار 85

مداکمه دو روز  کاه  کی  پیروزی انقالر و در . پس ازورار گروتند  تدت بازداشت خانگ (Tuileries) تویلغ  کاخ ردتوسط دووت   انقالرم خانواد  سلینت  شد. در ط ورانسه

مسر او ووی  شانگدهم نیگ گردن زد  شد. ه 1793اکتحر  16در  نیوتیو توسط گ  شدا،دام مدکوم  و انتیخبه آنتوانت توسط دادگا  انقالر  یآغاز شدم مار 1793اکتحر  14در 

 به همین سرنوشت دچار شد.

 ورانساه باا انگلایسجنا  صاد سااوه اواخر نقش خود را در  یبرا است که وهرمان ورانسه ""با نام مستعار  (1431مه  30مر   – 1412 هیژانو 6 زاد ژاندارا )86

اروگ چاخواساته اناد تاا  اوز دید  اسات کاه ا هیاسکندر نیورشتهم سنت مارگارت و سنت کاتر ک یما که در خوار ژاندارا اد،ا کرد.  دریاوت کردروم  کیکاتوورا از مقدس ،نوان 

هاا ناه مداصار  تن نکاهیبعد از ا. دورستا تیاوروئان به مامورشهر مداصر  کمک به  رایب ژاندارا را. پادشا  چاروگ ه تم خارج کند  سیانگلسلیه از را  و ورانسه   میات کند  ه تم

رانسویان ومهم که ساوها  دادیور نیشد. ا مگیرشهر در  تاجگذاری چاروگ ه تم با،ث شد  متواو  دیگر توسط ژاندارا یروزی. چند پژاندارا معروف شدم به پیروزی انجامیدبعد  زرو

 کرد. ویورانسه تسر ی نها یروزیپ یو را  را برا  ردک تیرا تقورو یه آنان م در انتظار آن بودند

 طروادارکاه ط اساقف باوو  توسااو داکمه م ها تدوی  داد  شد.یسیبه انگل و ریند دستگبودمتدد  هایسیبا انگل نظامیان  که شحه یتوسط جنا  بورگوند ژاندارا 1430مه  23 در

  اشت با آتش سوزاند  شد.دنوزد  سال    کهدر  او  1431مه 30 کار ا،الم شدم درگناهتوسط اسقف  اواینکه از  پس اتهامات زیادی متهم شد.ها بود برگگار شد و به یسیانگل
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" 
و شالیک در خیابانهاا روی داد. در پایان روز دیگاری از ا،تصااباتم ویعا  بارق  1357دیما   13آخرین صدحت او  با شهحانو ور  در  

ود ا پسار ،ماوی خابااوا   ""شهحانو ور  به او گ ت: 

"وتادناد. اا  تماس گروته و از او خواست تا او را به ورودگا  برساند. آنها کم  بعد از تمام شدن منو روت و آمد پنجشانحه صاحح بار

" 

"یاد آوردن خاطر  آنروز اشک در چشمانش جمو شد. ه او از ب

" 
نیگ ا،صاار کارد  بودناد و باه  ن تیری. شرکتهای ک ا،تصابات میادین ن ت  بدین معنا بود که هواپیماها وادر به پرواز با باکهای  پر نحودند 

ه خلحانهاا مجحاور کاین معناا باود مراوحت نیر وعال نحود زیرا آنها نیگ ا،تصار کرد  بودند. این بادهمین خاطر از غذا هم خحری نحود. بدتر از همهم برج 

"بودند تا در یک  از شلوغ ترین ورودگا  های دنیا به سیگناوهای دیدی اکت ا کنند. 

ه آناان هنگاام  کا –ود اما برای بسیاری از ایرانیان آنروز روز اشک ریختن ب مبه دست زدن کردند خارجیها وریاد شادی کشید  و شروع "

 که دیگر باز نخواهند گشت.تاز  به ذهن آنان خیور کرد خاا ایران را ترا کردند 

 
*** 

 

و هارج و مارج طلاب کاه در تحعیاد بسار  د  ها هگار سلینت طلب و خارج  از ایران ورار میکردنادم صادها ماذهح  اوراطا م کمونیسات در  اویکه

 .Robert E)هایگر   دیما  به تهران بازگشت ژنرال رابرت ای 14دیگری که در  شخصمیحردندگله ای به ایران بازگشته تا به انقالر ملدق شوند. 

Huyser) یروهااین  کنتارل ورماناده ساتمیست وپا بودم کس  که در نوشهر برای طر  بازسااخمتدد  در ار ا تیا  نیزم یروهایمعاون ورماند  ن 

 با شا  مالوات کرد  بود.   مسلح

اینحار هایگر به دستور پرزیدنت کارتر به تهران ورستاد  شد  بود تا با سران ارتش شاا  همکااری کناد و اطمیناان  اصا  کناد کاه آنهاا در  

اور امنیات ملا  ران کنند. مشبیور مخ یانه و بدون اطالع شا  وارد ایغیار شا  کودتای  برا  نخواهند انداخت. آمریکاییان سع  کردند تا هایگر را 

"برژنسک  ا،تراف کرد: 

" 
ی برای سیاست آمریکا و نگدیک به مرگ  برای ژنرال هاایگر باه واجعه بار یامدهایپتصمیم آمریکا برای دور زدن شا  نتیجه معکوس داد و  

ای  باود برداشات   انادازی کودتانکه کارتر سع  در باراای را بعنوان تایید برو طحیعتا آن  همرا  داشت. شا  بسر،ت از ورود هایگر به ایران خحردار شد

"یااورد: زاهادی بخااطر مکرد. سران ارتش او به  دی خشمگین شدند که پیشنهاد دادند تا سریعا به بازی آمریکای  ها خاتمه دهند. 

ساتگیری و دکاه اصارار بار  شا  مای  به شنیدن این پیشنهاد نحودم اما زاهدی باه  ادی ،صاحان  باود"

 اخراج هایگر از ایران داشت.

 
*** 
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 James)ن هَاادیمااا م رواایس جمهااور جیماا  کااارترم نخساات وزیاار انگلسااتان جیمااگ کَلَ 15م در رانیااماار  ا گاارداردورتاار از  لااومتریهااگاران ک

Callaghan)و صدرا،ظم آومان غرب  ه لموت شمیت   وَو غ  ژیسکاغ دیستَن ورانسه  م رویس جمهور(Helmut Schmidt)  برای اجاالس ساران

ند. انتظار میروت که بارای ساران روت ورانسه بیکاراو ریجگابه ولمرو گوادوووپ  سرد ن ج به مربوط مساو  از ای مجمو،ه مورد در بدث وکشور  4

  کشور غرب  ایران یک  از موضو،های اصل  بدث باشد. تووید کنندگان ن ت ،رب  به رهحری ،ربستان سعودی از آش تگ  سیاس  ایران سوء است اد

ند. تصمیم سعودی همرا  با ویو صادرات ن ت ایران منجر به اوگایش ویمت ن ات شاد  باود روم  اوگایش داد  بود دو ت را به ،ددی کرد  و ویمت ن

 دوم مقایسه میکردند. ""که متخصصان آن را با 

 دربار  شمیت درس کوچک  سخنران  که تشخیص دهد توانست غرر را پوشش میداد. کارتر م -جلسه صحح رهحران غرب  روابط شرق 

" ازاست که  (Nicolae Ceausescu)سکوچاووش نیکو  مرومان  جمهور یسور

"مندرف شد  و گ ت که  موضوع اما او از .درک م  انتقاد "

دیگر رهحران این اظهاارنظر را نادیاد  گروتاه و بداث بساوی رهحار اتدااد  "

"گ ت او  ژیسکاغ دیستَنکشید  که (Leonid Brezhnev)جماهیر شوروی وئونید برژنف 

"صرف کردند. کاارتر در خااطرات خاود نوشات کاه دختارش ایما   87کریول در ویالرهحر و همسرانشان نهار دوپذیری را  4این  "

زیحاای   کنسارتو  واایقران  نمایش کحارم با شب "

 .گذشت های روغن  مینواختندطحلبر روی  گوادووپ بومیان توسط که

 
*** 

 

"شنحه میر  کرد. او در دوتر روزانه خود نوشات: صحح کاتر بدث ایران و آیند  شا  را در جلسه 

 کاه دندشانمتوجاه  آنها "

"داد.  اراواه را بیشتری مورد بدث هایشان جگویات مدارا انگلیس در .نگه داشته بودیکپارچه  را ارتش که بود ایران در شا    ور تنها

" 
 وضاو  باه کاه او ساخنرانیهای و سیاسا  وعاویتهاای تدما  و ژیسکاغ دیستَن ورانسه از تصمیم خاود در را  دادن خمینا  در وهلاه اول 

"میکرد دواع کرد. کاارتر در اینماورد نوشات:  نقض را خود کنند  یدبازد ویگای شرایط

 ""به  رویس جمهور ورانسه  داو  "

ع کاردن شاا  باه ناوپاس از بارهاا وبارهاا مم "" که گ ت اماکردم  اذ،ان

 ر او را متهم به بیش از  د نرم بودن و از دست دادن ودرت میکردند.رم  ا  سران غرسرکو

شا  مهم بنظر میرسید: ومیات ن اتم امتنااع  سیاس  سقوط انداز  به  داو  زمان آن در ودرت غرب  به مساو  دیگر پرداختند که 4سران  

گ ات کاه  کلهانجناوب .  کامحوج و نا آرامیهای زویر و آپارتهاید آوریقای به ویتنام   به باز پس دادن غگ  و کرانه غرب م اوتصاد ترکیهم تهاجمیاسراو

"رهحر  4این  (Meridian Hotel)بعد از مصا حه ای میحو،ات  در هت  مریدیَن 

                                                           
 ستار  ای است در جگیر  گوادوووپ. 5هت   )Villa Creole(ویال کریوا   87
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"او شوخ طحعانه اضااوه کارد کاه او متاسا انه واادر باه دیادن ایان صادنه نحاود زیارا  "

"خورشیدم سا   و ماسه هر کس  را سر  ال میکند. کارتر معتقد بود  "

 اواراد کاارتر باه یایالق خاود بازگشات و از از "

کاری این س رم جیم  کارتر با تمام شدن وسمت  .کنند توجیه "" را او تا خواست خود مخ   سرویس

 م  توانست در انتظار تعییالت زمستان  خود باشد.

ی میگ خود یاوت. ،الو  بر مشخص کاردن وگگارش به روز شد  برژنسک  را بر رو جیم  کارتر در سه شنحه شب به کاخ س ید بازگشت  

ارتر او باه کا .ضه کرد  بود،ر بدران نسحت به شا  ،ملکرد از را خود نخش اینکه بعد از خروج شا  چه ات او  خواهد اوتادم رویس امنیت مل  ارزیاب 

اماا  "."یادآوری کرد: 

رکور ساوردناد کاه از آامیهاا مرتحاا و بیاور ماداوم باه شاا  وشاار ما  دووت آمریکا در طاول ناا آربرژنسک  وراموش کرد به این نکته اشار  کند که 

د. دست خط واکنش  بدون خشونت را امکان پذیر میساخت خودداری کردن که شورش ضد تجهیگات از وروش تظاهرکنندگان خودداری کندم  ت 

"زیحای کارتر در گوشه گگارش به چشم میخورد: 

" 
 

*** 
 
                         

ی ه دست سازمان س  آبانقالر  جریانات اواخرطحق اطال،ات  که خورد. میبه چشم  ویح  زندان  در سلول بسیار دور از واشنگتنم ،الوم زندگ  در

 ا ی رسید  بودم موس  صدر هنوز زند  بود.

 .اساتشاد   کشته وذاو  سرهن  اوامت مد  در دیرهنگام درگیری یک ر ،روات به بن  صدر دروغ گ ته بود که امام موس  صدر دریاس 

ا   کاه ای سارنگون  شاروات و وذاو  با آیت اهلل بهشت  مواوق بودند که موس  صادر در تاالش آناان بار، قیقت از خود جنایت بیشتر شییان  بود: 

ر انقاالر ولسایینیان د م بودم تهدیدی واوع  بود.  ا  دخاواتیکا در خلیج پارس و ثابت ترین دوست اسراوی  در دنیای اسالنگدیکترین متدد آمر

رواات ،کارد از جاناب ایران مشخص شد  بود. سال ها و اوراد مسلح ولسیین  به ایران هجوم آورد  بودندم و یک مقام ارشد ولسایین  کاه اد،اا می

  "" که بود کرد  ،الما سخن م  گویدم وحال

 برناماه در تاا دهناد اجااز  شایعهم میلیون یک رهحر صدرم موس  مخصوصا کسم به هیچ نم  خواستند انقالبیون اوقم در پیروزی با دیدن 

 .زمین زیر: م  ماند در جای  که ورار داشت باو  صدر موس  بودم صدیح ا یخحری سازمان س  آی  منحو اگر -  ا  .کند دخاوت آنان های
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 شاهینپرواز 

 

 

 

 

 .و بگودی باز خواهیم گشت  داریم ایران را ترا کرد ازین آن هاست بهمدتکه   استرا ت طو نما برای 

 

 

 .اوتاد خواهد او ات  چه داند م  خدا. ما در  ال روتن هستیم 
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کاه نخسات  نیاباه مداض ا م شا  تایید کرد که1357دیما   16شاهپور بختیار در نیاوران در  نهیبه دنحال اراوه کاب. بودند آور آخر ،ذار یروزها

"او گ ت:  ترا کند.  مشخصنامدت  یرا برا رانیا داشت تا وصد یم ووترگا،تماد  یرت مجلس از یو دیجد ریزو

یعا دووات عظم  خمین  سارآیت اهلل او "

هروندان وشن ساخت که او شر  را ا،الم کرد. او انقالر اسالم یبه نام شورا مشابه نهیکاب کی  یتشکدکوم و غیر وانون  مدووت  بختیار را بعنوان 

"اگر ارتش ایران سع  در برانگیختن کودتای  در غیار شا  میکرد. او گ ت:  میدانستآمریکای  را مسئول 

" 
باه درر تاا شاا  را  کااری را انجاام داد رهاکاه مشتاق باود  تا  دی ونیها به انقالب ی کایآمرس یر سوویوان برای ثابت کردن  سن نیت  

م   به ستو خروج  خیدر مورد تاراو را  سوویوانهر بار که شا  از مالوات خود با سوویوان باز میگشتم او به شهحانو ور  میگ ت که  .اندهواپیما برس

"به شاا  گ ات کاه  اصرا ت سوویوان "" د.آور

معماو   ی در باازگو .خواهاد دادمتداد   ا تیا به دووراو ترتیب د،وتنامه ای را برای  سوال کرد  بود که اگر مای  باشدو از او  "

نیازی به دو باار  ""شا   ممکاومه خود در وانیساو نیشدار

دیماا  سا یر اردشایر  22صاحح روز جمعاه  10:45واست از سوویوان نحود. مخابرات تلگرام وزارت امور خارجاه آمریکاا گاگارش کارد کاه در درخ

تل ن  گروته تاا باه  م تماسگانیر  روناود و نانس کیو دوست نگد ونیگیتلو یراهنما مندناشر ثروت (Walter Annenberg)زاهدی با واوتر اَن نح ر  

اناور و جهاان دوستانشاان  دنیاد یدر مصار باراکوتاا    ناد روزچبعاد از توواف  پیش رو جمعه ایدر پنجشنحه شهحانو ور  پادشا  و  ع دهد کهاو اطال

" خواهند شد. 88نگگیساداتم وارد پاوم اسپر

"وزیار اماور خارجاه وناس ساوویوان را در جریاان ایان امار وارار داد.  "

" 
بخاطر مسای  امنیت  بعد از اینکه دانشجویان تظاهر  (Beverley Hills)اوامت در مد  زندگ  شاهدخت شمس در بورو  هیلگ  اوویه شا  برای نظر

"کنند  ایران  در بیرون این مد  شورش بر پا کردند وغو شد. ونس گ ت که بر ،کس امالا اننحار  

 Nelson) نلساون راک لار نیشایپروایس جمهاور با دوتار معااون  همکاری مقامات وزارت امور خارجه در  ال ود کهاوگ یو "

Rockefeller)  مشخص کنند نگگیپاوم اسپرها را بعد از ترا  یپهلوبودند تا مد  تووف بعدی. 

 
*** 

 
                                               

 
 

                                                           
 89در  ادود  شاهر نیا. ام  باشد )Coachella(کوچ ال  در در  آمریکا تدد م ا تیا یای رنیکاو دیورسایر اوتیدر ا ی کویریشهر Palm Springsبه انگلیس   نگگیپاوم اسپر 88

ر غار یلاومتریک 431و  (San Diego) گاوین دساَ   شامال شارو یلاومتریک 198شرق وس آنجلاسم  یلومتریک 172 م (San Bernardino) نویشرق سان برنارد یلومتریک

از نظار وساعت رتیاب بادین تو وساعت دارد مرباو  لاومتریک 240حاایتقر نگگین ر بود. پاوم اسپر 552م44  دود 2010این شهر در سال  تیواوو شد  است. جمع گونایآر وونیکس

 .م  شودمدسور  بخش شهر نیبگرگتر

ر شاه نیاا. ر ما  آینادباه  ساا نگگیدر پااوم اساپر ت ریداات اصال از آن   ستانو مناطق کوه کینگد یها ابانیدر ب سیشنا و تن میاسب سوار میرو اد یگلفم پ میسوار دوچرخه

 معروف است.  ورن میان  مدرن و ،ناصر طرا  یبه خاطر معمار نیهمچن
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خحار تارا  وی هاا بودناد از. کارمندان و درباری ها که از زمان رضا شاا  در کناار پهلانداوک ار سلینت بیاس بر روی دراز  یهاوه اا،الم خروج شا  

"ند. یک  از سران ارشد دربار گ ات: شتخانواد  پهلوی  اوت شوام  قارت و غم و اندو  دا

خاود  گانیتان و همساادوس مورد  سادت  زمانکه  کسان  لکه برای جان خود در هراس بودند.نها نه تنها برای معیشت خود بآ "

"خود  ینگهحانان و باغحانان در مدله ها ممستخدمانآشپگهام   ا م ندبود

 .نادکناع دوا از خود ونیبدر مقاب  انقال بایست به تنهای   که م   بودندو شت اوتاد درآنها  ."

و ا ارانیبارد و دسات  رناج ما اریبساشا   .در هم شکسته شد  بودنده ته به طور کام  آخرین مردم در " سین امیر صدیق  پسر رانند  شا  میگ ت: 

 "او نماد ودرت بود. ممکن بود. ریغبدون وجود شهحانو ور   .بر نم  آمد شانهیچ کاری از دست

 ورار مالوات نداشات باه تماشاای وایلمم باازی باریج و راهپیماای  در مدوطاه کااخ ما  پرداخات.شا  در خود ورو روته بود. هنگام  که  

": دادنیوزویک گگارش 

 بجاای مالواات "

 ساتتوانیو نما رایام زکارد  باود خاود باه آناان یخواساته هاا  یاتدو باه فوظاما ر گاارد شاهنشااه  از  گروهحاان شا شخص  با سران ارتش خودم 

حانو وار  مصارانه ارتاش تیمساار وار  بااغ  از شاه ساتاد کا  سیروارا تدم  کند.  رانیا ماندن در ایسرکور  یبرارا  یگرینظر د دیدرخواست تجد

روشکر سر بدر  ای و تیسما ""خواهش کرد تا نظر شا  را ،وض کند. او اخیار داد: 

اتماه دادن باه خه آنهاا بارای خسروداد از شهحانو ور  درخواست کردند تا به آنان در مورد متقا،د کردن شا  برای روتن به جگیر  کیش و اجااز  دادن با

او  ""شورشها کمک کند. شهحانو ور  گ ت: 

  بخاطر م  آورد. امیو ی سرکورمسلح برا وندشهر انیشحه نظامو اراوه اید   ""

مناوچهر ایاران  د از طرف منصور اوحال یک  از بارادر زاد  هاای نخسات وزیار پیشایناسهای  که با شهحانو ور  گروته شیک  از آخرین تم  

حاال از . خاانواد  اوشهریار که در نیروی دریای  شاهنشااه  خادمت میکارد ازدواج کارد  باود ماوحال بود. دختر ،موی اوحال با پسر شاهدخت اشرف

و ارین دوساتان ز بهتااو یکا   –باود  نگهدارند   ارم   ارت واطماه در وامپدر منوچهر اوحالم خسروم  –رابیه نگدیک  با رو انیون برخوردار بودند 

 یاجاراان نقشاه رابیه نگدیک  با جنحش خمین  داشت. از طریق دوست انقالب  خود مناوچهر اوحاال میلاو شاد کاه خمینا  بعاد از بازگشات باه ایار

رد کارتاش خادمت میاکودتای  با کمک بن  صدرم ویب زاد  و یگدی را در سر داشت. اوحال این خحر را به یک  دیگر از پسار ،موهاای خاود کاه در 

 رساید شاا  رض ،اات  شخصا به داد تا اوحال به نیاوران برد  شود تا این خحر اطال،  ترتیحمنتق  کرد و او نیگ با اردشیر زاهدی تماس گروت. زاده  

 شود.

بخااطر شب وارد اتاق میاوعه شا  شدم آخرین وردی بود که شا  را در آنروز مالواات میکارد.او  22:00منوچهر اوحال هنگام  که سا،ت  

"میاورد: 

  امیاونادازی ااوحاال در باار  نقشاه خمینا  در بارا   "

"توضیح داد. او خیل  را از شا  پرسید:  ایرانبه  بعد از بازگشت  کیمسلدانه به سحک بلشو

و در باار   ناگد او آماد  شا  از دادن جوار به او ط ر  روت. به جای پاسخ دادن به سوال اوحالم شا  گ ت که او دوست داشات اوحاال سااوها "

الت پایش روی در بار  مشک میکرد. چرا او اینکار را نکرد  بود؟ اوحال پاسخ داد که مدت  پیش او تگ دانشگاه  خود را کهنگرانیهایش با او صدحت 

ه نخسات وزیار کاو مشکوا بود ا امابرای شا  ورستاد  بود. او هرگگ جواب  دریاوت نکرد  بود. هر چند که او به شا  نگ ت  ونوشته  بود اوتصاد ایران

الواات ما  ان را بارای مسیدن تگ او مانند گگارشهای بسیار دیگری در طول ساوها به شا  شد  است. شهحانو وار  نیاگ مشااوران و دوساتهویدا مانو ر

ست او میدان .ردن ا،الم کندک را به ماندن و محارز بار به نیاوران روته بود تا  مایت و تشویق این زوج  8پذیروت. شاهین واطم  در آخرین ه ته ها 

". شتشهحانو ور  ،الوه ای به ترا ایران نداکه 

" 
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ن م  بردندم در غیر اینصورت هار شا  و شهحانو ور  در یک مورد هم ،قید  بودند: آنها وقط وحاسها و وسای  شخص  خود را با خود از ایرا 

اند راسخ تار  را طرد کرد  م  ماند. شا  در تصمیم خود برای ترا ایران بخاطر دل شکستگ  از مردم  که او وکر میکرد او باو  چیگ دیگری در ایران

خاود وارار دان اختیاار منتقا بیشاتری در بهاناه میشد. شهحانو ور  دیدار خود از کرملین را که ساوها پیش انجام داد  بود بیاد میاورد و مصمم بود تاا

""او گ ت:  ندهد.

"او گ ت:  وار ساون شام اشار  کرد.شا  به یک اثر هنری بر روی دی "

ن ایس  مجمو،اهه  تا  او تا  دی مصمم بود تا نظر خود را اثحاات کناد کا ""شهحانو ور  پاسخ داد:  "

کاه  او اج مورد ،الوهمانند ت های  نهیم  گنجشا در ایران باو  گذاشت. این مجمو،ه کرد  بود یداریکه با بودجه خود خرخود را جواهرات شخص  

و  یرار باا ارزش هناآثا مشاهد  شد کهوانتها در داخ  مدوطه کاخ  یریبارگ خروجماز  شیپ یدر روزها .ست شد  بود میشد گردنحند و گوشوار  با

ز وساای  اخ و ویلمحارداری را بارای بازدیاد از کاا منتق  میکردند. شهحانو ور  گروه  از گگارشگران خارج موز  شهر  انحارهایبه را   دووت یایهدا

تعجاب    شهحانو ور او از سادگ ""او به واطم  گ ت:  داخ  آن د،وت کرد.

 ""کرد. او پاسخ داد: 

ارتش با خانم دیحام شاهگاد  ،لیرضاام شااهدخت وایال و سرپرسات او و  130-م  و نق  س دیما م یک هواپیمای   25در روز دوشنحه  

ت در ورودگاا  بااتصاترا کارد. ا،تگگاس و پیوستن به وویعهد رضا  (Lubbock)تعدادی از مقامات دربار و اوسران ارتش تهران را به مقصد  باا 

"گ ت:  گرو  را همراه  میکرد اشت. امیر پورشاجا کهما وجود ندیبدین معنا بود که غذای  برای مساوران هواپ

ثریا را به رم همراها  کارد   دستیاران  بود که شا  و ملکه 2سال پیش یک  از  25یک مساور دیگر معاون وزیر دربار ابواو تح آتابای بود که  "

 عید میروت.بود. برای دومین بار در طول ،مر خود بسوی تح

که  ددوستان خود برگگار کردند. شا  به همه اطمینان دا برای  لقه کوچک شد دوشنحه شب شا  و شهحانو ور  جشن خدا اوظ  کوچک   

"وول او را پذیروتند. رضا ویحا  گ ات: شت چند ما  استرا ت باز خواهد گشت. چند ن ری که در جشن  اضر بودند ذبعد از گ

" 

 ""او خواهش کرد:  بود. ""م  طتصمیم شا  در ترا ایران برای شاهین وا 

 ""شا  گ ت:  

او از پنجر  به درختان چناری که بر روی زمین مانند نگهحانان  صف کشید  بودند اشار  کرد و  ""واطم  گ ت:  

 ""گ ت: 

 
*** 

 

 باود. رط بساتهشا  اساب اشاتحاه بار روی ا تما نشان میداد او کرد که  اوتیدر جاسوس اطال،ات  وانیسوو ریاز خروج شا  س  شیپ یدر روزها

"دیما  به واشنگتن گگارش داد:  20سوویوان در روز چهارشنحه 

را  آناانترس  ای ظرانهنتن   طور او به که چند هر "

" گ ت که رد کرد و ""بعنوان 

دوبار  ن  در مشهد کهآیت اهلل میال "

 وا ساوویوان  ا  باو ساع  در برواراری تماسا  مخ ""کرد کاه میدر  کومت شا  زندان  شد  بودم هنوز اظهار امیدواری 

اصار  تمداری را مد. سوویوان همچنین گگارش کرد که مالیان اوراط  خانه آیت اهلل اوعظما  شاریعداشتخواهش برای ،ملکردی توسط آمریکاییان 

 ""کرد  و اینکه 

جحهه مل م ا،تراف دیر شد  ای را به جورج ومحراکیس اراوه داد. انقالبیون هنوز ودرت را  ارشد بعد کریم سنجاب م یک  از رهحران روز 4 

"او گ ت که ابراهیم یگدی و صادق ویب زاد   .بود شک  گروتنمختلف در  ال  یجنا  ها انیدر م شکاف ز  ا ابدست نگروته بودند اما 
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از کینه دیرینه خمین  از دستیاران مصدق بخاطر شکست آناان در بار کناار ومحراکیس  "

"اطالع داشت. ومحراکیس گ ت:  1332کردن شا  در سال 

مقصار  ""خمین   "

تدریک ایا ت متدد  به انجام ،ملیات آژاکاس شاد  باود. او توصایه  م ،مل  ا مقانه که با،ثندمیدانست که با  گر تود  ارتحاط برورار کرد  بود

کارد کاه او و بازرگاانم متداد  سانجاب  همچناین باه ومحاراکیس اوارار ""کرد: 

طر  پاکسازی ارتاش را بعاد از  خمین  اب  واش کرد کهجا تماو  اوم چه از نظر شخص  و چه از نظر  روه ای به یکدیگر نگدیک نحودند. در آخر سن

نشان دهد.ومحراکیس گ ت که امیدوار اسات اساالمگرایان  ""آن را بعنوان    داشتعهرچند که سبازگشت از تحعید در سر داشتم 

در امیدواری سنجاب  در اینکه ارتاش خاود را او خود را او اضاوه کرد که  .در سر نداشته باشندنورنحر  پس از جن  آومان مداکمات  ای مانندنقشه 

 .ددانمیی نجات سلینت نکند شریک ،قب نگه داشته و سع  در ایجاد کودتای  برا

او باه  .کارد  باودرا ا اطاه  دستورات اودر   اما سردرگمترس آمریکاییان در کودتای  سلینت  موجب ماموریت هایگر به ایران شد  بودم  

 ایگر بااژنارال ها خاودم وظایف کردنروشن  یدر تالش برا. ندواشنگتن ابراز نارا ت  کرد که دستورات او دویق نحود  و واب  ت سیرهای مختل   بود

ت درخواساتمااس گروتاه و  (David jones) جاونگ دیاوید کاایساتاد مشاترا ارتاش آمر سیو روا  (Harold Brown) دواع هاروواد باراون ریوز

 تیا ما اریاتکاه از بخ سازد تا آنها را متقا،د  درک یکارهمشا   سران ارتشبود که با  نیاو ا تیم مأمور  بودنیور که او درا کردآ .ی  کردراهنما

و نما  ودرت میکاردم ا هر چند اگر دووت بختیار مووق نمیشد و  گر تود  سع  در بدست گروتن .خودداری کنندکودتا  کی ختنرا  اندابکنند و از 

ه در کار آن داشاتند بامانع  برای سران ارتش ایجاد میکرد. این طر  صدحت  از تهدید خمین  و اسالمگرایان نمیکارد کاه آمریکاییاان وارض بایست 

"ا،تقادات ضد کمونیست  با آنان شریک بودند. هایگر گ ت: 

تا ودرت خود را  جاز  میدادنداول اینکه آنها باید به بختیار ا "

  سادن خادمات اسابازگردانا یباراا،مال کند. دومام اگر اوضاع داخل  وخیمتر میشدم بختیار م  توانست  کومت نظام  ا،الم کرد  و از ارتاش 

ز بدسات گاروتن د  اا ت متدامانند ادار  میادین ن ت  و یا شحکه برق کشور است اد  کند. تنها ووت  که ودمهای اول و دوم به نتیجه نم  رسیدند ای

" خالصه کارد: بیترت نیرا به اخود  هایدستورودرت توسط ارتش  مایت میکرد. هایگر 

" 
شا  را خنث  کرد  اناد.  اا  دیگار گارو   ملاه خمینا  بگرگتارین  یکا برای نجاتلیات نظام  آمرانقالبیون میمئن بودند که امکان ،م 

رو انیون با  د  حس و دیگرروحای خود را از میان برداشته بود. امام موس  صدر در طرابلس ناپدیدم آیت اهلل اوعظم  کاضم شریعتمداری در خانه خو

 مین  بر وراز یک پاکسازی ایستاد  بود.  به تهدید مر  و ار،ار به سکوت وادار شد  بودند. خستو

 
*** 

 

رور ماف صحدانه نگام صردیما  روزی بود که مانند دیگر روزها شروع شد. شا  صحح زود از خوار بیدار شدم روزنامه های صحح را ه 26سه شنحه    

خسات نبه دووت مجلس  انتظار داشت که اواخر صحح. او به طرف دوتر کار خود در کاخ جهان نما روت سرهن  جهان بین  ودم زنان همرا  باو  کرد

"وزیر بختیار رای ا،تماد دهد. جهان بین  گ ت: 

یک  از آنهاا  بود.عیف ضاز  د معمول  شیشا  باما کارکنان دوتر او متوجه شدند که  "

 ""او با خستگ  پاسخ داد:  ""با وحخند از او پرسید: 

 بچاه هاا یبارا  ساوغات شهحانو ور  صحح خود را با جمو آوری آوحوم خاانوادگ م انتخاار کتابهاای ماورد ،الواه در کتابخاناه و انتخاار 

ن ایان زوج جریاان روات ""گذراند. او با دوست خود وریدون جوادی تماس گروت: 

 باود.  کم رماا  انادوغامم شاوا و  ی  ازو اابگودی میان کارمندان پخش شد و در گرو  های کوچک و اشک ریگان در ساون باگر  جماو شادند. 

 طحاق یاکهار  باه و دیاآنهاا خاوش آماد بگوبه آمد تا  به ساوناو را در مردان و زنان کارمند ا ساس کنم. غم و اندو  م  توانستم "شهحانو ور  گ ت: 
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"جهان بین  گ ت:  .دادپول   محلغیادگاری کوچک  یا  سنت

شاا  هماه را  منظر  "

شا  سع  در آرام  ""جهان بین  گ ت:  د.وردر آبه اشک 

"کردن آنها کرد. او گ ت: 

"  
همارا  . شا  و شاهحانو وار  بارای آخارین باار   بودو باد شروع به وزیدن کرد هروت نییدرجه  رارت پاآسمان در  ال گروتگ  بودم  مبیرون 

شاد  و  یریوپترهاا باارگک  با  که هلا هایکه به چمنگار یریمس به خود در خود کارمندان از مد  اوامت بیرون آمدند.چندصد ن ر از مردان و زنان 

ا از زماان  کاه یاشاناختندم و  مردان و زنان  که شا  را از زمان  که پسری جوان بود م  .در صف ایستادند مهرآباد بودند طرفکوتا  به  یآماد  پرواز

مدوطاه را  ادیور هق هق ودند. شهحانو ور  بعنوان ،روس از پاریس باز گشته بود به زانو در آمد  و بر زمین اوتادند. دیگران مانند سنگ  خشک شد  بو

" ""در بر گروت. با گریه م  پرسیدند: 

" ورد:  و شهحانو ور  خود سع  در کنترل ا ساسات داشتند و به آنها دوداری م  دادند. شهحانو ور  بخاطر میااش "

 شاار الن اومیار اصاام تیمساار بادر  ای و روایس ادار  کا  تشاری ات  نیبا سرهن  جهاانحشا  همرا   "

ران گریاان را در شاهحانو وار  خادمتکا .خدا اوظ  دسات تکاان دادآخرین برای جمعیت بعنوان چرخید و وح  از سوار شدن بیرف هلیکوپتر روت و 

"شهحانو ور  گ ت:  مشقت بار بود. آغوش گروت و سوار هلیکوپتر دوم شد. آخرین سعود هلیکوپتر

" 
تمام  مسااورین  .دندبوپرواز در  ال ند آرام بودبیرز ،جیح  تهران که  یها ابانیخ ر ورازو اسکورت آنها بهلیکوپترها  دویقه 10به مدت 

نهاا کاه ت ی م جامدندآورود ورودگا  مهرآباد  مد  ورود سلینت آنها در  ""در اوکار خود غرق شد  بودند. جهان  بین  گ ت: 

 رایباا،االم کارد کاه  وکند تدم  را وشار  ستتوان  م  شا  به سخت .  بودنداستقحال کرد    آومان غربجمهور ش  سیاز رو ها یپهلو شیچند ما  پ

 باه او و کناد تاوایدر ا،تمااد مجلاسرای  وتشریپ   ازگگارش خود خواست تا با مجلس تماس گروته واو از یک  از همراهان  م یرر است. روتن

  بینا جهاان ""ه تنها صدا کشهحانو ور  بخاطر میاورد  .ندگ ته شد که خیوط تل ن ویو شد  ا

به او  رج از کشور استخادر زمان  که او  تارا کنترل ارتش خواست تا با ام ای خود از شا   ر  باغ  رویس ستاد ک  ارتشو،حاس که کرد  مشاهد 

". جهان بین  گ ت: بسپارد

ن  بااز ت که چاه زماائن نیسمشا  به چند گگارشگری که در مد   اضر بودند گ ت که او می "

"شهحانو ور  که  ""خواهد گشت. 

"اضاوه کرد  "

" 
نها در انتظار آن بودند به جایگا  روت. شا  و بختیار برای ها ظاهر شد. او با خحری که آنظر در اریبخت رینخست وز کوپتریهل مدت  بعد از 

روتناد.  89شااهینهواپیماای چند دویقه بیور خصوص  با یکدیگر مشورت کرد  و سپس شا  دست در دست همسرش جایگا  را تارا کارد  و بیارف 

                                                           
  ایان رنا. کردناداز آن برای س رهای داخل  و خاارج  اسات اد  م  پهلوی شهحانو ور  و شا  بود که نیروی هوای  شاهنشاه  ایران متعلق به 707نام بووین   هواپیمای شاهین  89

 .آن سرهن  بهگاد معگی بود خلحان وای  هواپیما آب  و نقر 

ن ماه شخصا  شاا  باا همایاما در اس ند همان سال سرهن  معاگی باه همارا  بخشا  از کارکناان و خد مبا این هواپیما از ایران برای همیشه خارج شد 1357دی  26در  شا هرچند 

 .هواپیما به کشور بازگشتند

 ازباا ی  کومات ایاران  ماات رد مقاسا رهای د. این هواپیماا ادتغییر نام داد و در شرکت هواپیمای  معراج به پرواز ادامه م  1001این هواپیما به  1357انقالر  پس از پیروزی

 .باشدم  نیروی هوای  ارتش جمهوری اسالم  ایران هداری آن بر ،هد دار است و تعمیر و نگجمهور را ،هد جمله رویس
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"م کیپلماتید ئتیهم ویمراسم تودبرای اووین بار در طول  کومت شا  هیچ خحری از 

. اینکاار   باود  اظ کارد را گرواتم او یو ک اش هاا در آمادزانو به  سرازیر شدم شیاشکهازمان  که تیمسار بدر  ای تا  خود را شا  آرامش "

"هواپیما خانواد  پهلوی کند. وح  از سوار شدن بر  زمینبا،ث شد تا شا  اشک ریگان سع  به بلند کردن تیمسار از روی 

" 

"با آنان صادحت کارد. شاا  باه او گ ات:  کلمهنخست وزیر بختیار در وسمت جلوی هواپیما به آنان ملدق شد  و چند  

او بار کارد.  اپیماا را تارابختیار دستان شا  را بوسید و هو "

بعاد از  13:24ر ساا،ت دروی باند ورودگا  ایستاد  و شاهد پرواز هواپیمای شاهین که شا  خود خلحان  آن را برای آخرین بار  بعهاد  داشات شاد. 

 از کرد. بسمت مصر پرونقر  ای -پرند  آب    وظهر چرخهای هواپیما از روی باند جدا شد

در  ال بازگشت به مد  کار خود بودناد کاه  تحر  همرا  با یک  از همکارانوکی  آمریکای  جان وس مشهر یدر خیابانهادر همان زمان  

"متوجه 

" 

"رویس ادار  تشری ات امیر اوشار منظر  خروج ب  تشری ات شا  را بدین صورت به تصاویر کشاید:  

" 
 

*** 
 

ن بازگشات و توساط باه ایارا 1357بهمن ما   12آیت اهلل اوعظم  خمین  در روز پنجشنحه  .سر رسید یگیظهور خشونت و خونر بابه سر،ت  انیپا

"ل ورار گروت. باور معین شر   ال نویس خمین  نوشت: صدها هگار طرودار از خود ب  خود شد  مورد استقحا

ورودگاا   تری مسیرکیلوم 18 ریمس تیجمع "

شات باه از بازگ مد  ساالهنگام  که از او پرسید  شد بعد از گذشت چهار .آنان را پاسخ ندادا ساسات   نیخم .کرد  بودند مسدود شهر رامرکگ  تا

  از آشات دمنسه پایین آمااو هنگام  که از هواپیمای ایر ورانس ورا ""اد: وطن خود چه ا ساس  داردم او با یک کلمه جوار سوال کنند  را د

مشاکالت ایاران  . او گ ات کاه خارجیاان و مخصوصاا آمریکاییاان را مسائولسخن گ ات دادن به خون ازیاز انتقام و نبلکه  نکردم باتداد صدیو 

"او به طروداران خود گ ت:  .میداند

" 
 کیا رانیادر ا  اضاردر  اال  اهویاکاه جنجاال و ه داشاتروز بعدم مشاور امنیت مل  آمریکا برژنسک  سع  در دادن اطمینان به کارتر  

"ط کشاید. خاتاکید . او در زیر دو جمله برای را کل  نکنیم رانیا موضوع میمراوب باش دیما با"ح داد که  ادثه منگوی بود. او توضی

" 
در  گرااساالم ی هاوا یرویان و هماورانروی داد  کرد  بود  نیب شیپ حالوکه منصور ا ای مسلدانه یکودتابهمن ما م  21روز بعدم در  8 

 نیبود که مجاهاد ای مسلدانه امیو یبرا  گناویشورش آنها س ند.گروتو اوسران خود  روی همکاران خود را بر یخود در شرق تهران سال  ها گا یپا

بودند  پنهان شد جد در اطراف تهران امس نیرزمیکه در زای ت ن  و مواد من جر  اسلدهم  کرد  بودند. یگیدو سال گذشته برنامه ر در طول انیو وداو

وزارتخاناه هاام کااخ هاا و رادیاو و  کردناد.  یتحاد جنا  تهاران را باه منیقاه یهاا ابانیمردان مسلح خد و ش توزیو انیشحه نظام در میانبه سر،ت 

ورد اینکه چه باید کرد بدث کردندم اما تیمسار ور  باغ  باا مای برگگار کرد  و در تلویگیون مل  بسر،ت بتصرف در آمدند. اوسران ارشد شا  جلسه 
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بار شاا   ی نها یروزیپانقالبیون اوتاد و انقالبیون  سا،ت بعدم تهران بدست 24و کرد. ب  طرف ا،الم کردن ارتش اید  انجام هر گونه شورش  را وت

 را ا،الم کردند.

 
*** 

 

ر ماورد اتهاماات دما  اول  یات جمهوری اسالم  نام صدها ن ر ]بادون تدقیقاات درسات  18در  بود. ویسر رانیا  اسالم دیجد میرژ در مجازات

م روته باوداتاق ا،دام گ وقب ستاد مووت انتخار شد  و ا،دام ورستاد  شد. بر روی پشت بام مدرسه روا  که توسط خمین  بعنوان یجوخه هاآنان[ به 

ه در چناد کارتاش و مقاماات  ساران ارشاد ا در میاناشته شدندم هر چند نه آنیوری که به ویلیام سوویوان اوقاع شد  بود. میان برداز سران ارتش شا  

 ه ته خونین انقالر به خوجه های ا،دام سپرد  شدندم این نامها به چشم میخورد:

 .تیمسار ارتشحد  نعمت اهلل نصیریم رویس پیشین ساواا 

 اند  نیروی هوای .م ورممنوچهر خسروداد سروشکر 

 .سپهحد مهدی ر یم م آخرین ورماندار نظام  تهران 

 استان اص هان پیشین ورماندار نظام شگر رضا ناج م سرو. 

 ساواا(م جایگگین تیمسار ارتشحد نصیری. سازمان اطال،ات و امنیت کشور رویس ک  م ناصر مقدم سپهحد( 

 نظار  شاا  را متقا،اد در صارف 1342( کاه در ساال سااواا)ر ال،ات کشاوسازمان امنیت و اط دومین رویسم ر  سن پاکروانگسروش

 کردن از ا،دام خمین  کرد  بود.

 ارتشتاران و ورماند  رویس ستاد ارتش شاهنشاه رویس ادار  دوم ستاد بگر م پرویگ امین  اوشار رگسروش .  

 . سپهحد امیر  سین ربیع م رویس نیروی هوای  ارتش شاهنشاه 

 م ورماند  گارد جاویدان.سروشگر ،ل  نشاط 

  وا   ارت باا  که برادرش خسرو "" پیخوش تسپهحد خلحان نادر جهانحان م معاون ورمانده  نیروی هوای  شاهنشاه مسپهحد

   بود. هناز ازدواج کردش

اهناد را ا،ادام نخو ئن اسات کاه اویمامقدم به پاکروان گ ات کاه م داشتند.  پاکروان و مقدم سلول زندان اشتراک مخودزندگ   یروز ها نیدر آخر

اواا و دادن سای خنثا  کاردن کرد. او ا،تراف کرد که وح  از اینکه شا  ایران را ترا کندم او با مردن خمین  به تواوق  مخ یانه رسید  باود کاه بارا

"مینان داد: او به پاکروان اط د.اطال،ات درون سازمان به آنها کمک کندم از جمله نام رو انیون ارشدی که با  کومت همکاری میکردن

  خاود باه هام سالوو پااکروان "

آوری کردناد: ود. آنهاا یاادامان خواهد با دیگر زندانیان به پاکروان گ تند که جان او در ""هشدار داد: 

"اما پارکروان بهتر از آنها میدانست:  ""

 هر دو در مقاب  جوخه ا،دام ورار گروتند. – ق با او بود  "

 یا باه جمهاورر رانیاو ا منساوخ کارد سالینت را  ونیادادگا  مداکمه شادم انقالب درسابقم  ریم نخست وزهویدا،حاس امیر  هنگام  که

ات  گگارشاهای میحو،ا .دنابود بودناد پار شاد  یپهلاو  کوماتمظنون باه ارتحااط باا  کههگاران ن ر از زندانها  او زماندر  ند.  بودکردحدی  ت  اسالم

 شد  بودند میکرد. ""گار ن ر که ه 10 کایت از بیش از 

در داخا  و  ای که موجب خشام گساترد  مانند رایس ی و ادر  90""هویدا در شرایط و شیانه ای نگهداری و به جرم 

ظهار  از بعاد 6در ساا،ت  نربار پیشین ایراد ریو وز رینخست وز می سنا میبازرگان و کر یا،تراضات مهد بدنحال شد.م مداکمه شد رانیخارج از ا

                                                           
 :بودشد  بود. ویست این اتهامات از ورار زیر وارد نوع اتهام به امیر ،حاس هویدا  15 مانقالردر واوو در کی ر خواست دادگا   90
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  یاساراو بسیار با است اد  از اسلده یاوزی سااختتوسط داوطلحان جوان با شور و شوق   به همرا  شش اوسر نظام خورشیدی 1358وروردین  18

  شد. تیر باران

 :،حارت بودند ازاز دیگر مقامات غیر نظام  برجسته که به جوخه های ا،دام سپرد  شدند 

  پ م شهردار پیشین تهران.منوچهر رضا نیک 

 .مدمد جع ریانم جانشین رضا ویح  بعنوان رویس رادیو و تلویگیون مل  ایران 

  
*** 

 

تل نا  باا سرهن  وذاو   1357ولسیین  که به سازمان س  آی ا ی گگارش داد  بودندم در بهار  وامام موس  صدر دیگر زند  دید  نشد. بر طحق مناب

" ته بود که گخود چه کند. بنا بر گگارشها بهشت  به او  ""و از او خواسته بود تا بداند که با  آیت اهلل بهشت  تماس گروته

"همارا  او  2آمریکاییها بعادها اطاالع یاوتناد کاه موسا  صادر و  "

" 
خورشایدی در  70کرد که امام موس  صدر تا اواخر دهه اوشا یک  از دستیاران ارشد او  1390بعد از سرنگون  سرهن  وذاو  در سال  

نحال انتخار دب .بوجود آمد اوشدن  دیدر مورد ناپد قتی ق برای یاوتنصدر   موس روانیخانواد  و پ کوتا  مدت  در میان دیامزندان زند  بود  است. 

 صادر را  ساشادن مو دیادرباار  ناپد قتی قرا برای کشف  یدیجد اتقیمتعهد شد تا تدقم او 1392مهور در سال جن  بعنوان رویس ا سن رو 

" دربار  زمان  عهیاگر مسلمانان شداد. بدست رو ان    بگودی بهانه خوب  برای ووا نکردن به و،د  خود حیو شروع جن  داخل  در .آغاز کند

 انگاذارانیو بن ایساتاد شاا   بار ضاد خمینا  در کناار 1356در ساال  قاتی ق در واکه  -آگاه  میاوتند و پ  میحردند خود  "

 .بوجود م  آمداز نجف تا وم  زمین ورز  و شتناک  – داشتند ست در وت  او همد  اسالم یجمهور

 
*** 

 

                                                                                                                                                                                             
ت با تشکی  کابینه های دست نشاند  آمریکا و انگلیس و  مایت از ویام ،لیه امنیت و استقالل مملک - 3م مداربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان - 2م رضو  ا د س م -1

 ل و نصاب وزرا و ورماناداران باا نظار واودام بر ضد  اکمیت مل  با   ظ سلیه سلیان دست نشاند  آمریکاا و دخاوات در انتخاباات واانون گاذاری و ،اگ - 4، مارگرانمناوو استع

یاس  و اوتصادی امپریاویسم گسترش ن وذ س - 6م واگذار کردن ب  وید و شرط منابو زیر زمین  از ن ت و مس و اورانیوم و غیر  به بیگانگان - 5م خواست س ارتخانه های خارج 

ت پرداخا - 7م ارج صرف کا های خازار مآمریکا و همدستان اروپای  اش بر ایرانم من جمله ازطریق نابودی صنایو داخل  و ت عیف آنها در برابر روحای خارج  و تحدی  ایران به با

 لدو ساایر و آمریکاا از باار سارتا شرایط و گگاف و با  های نرخ به وام اخذ سپس و غرر به  درآمدها به مماوک وابسته درآمدهای مل   اص  از ن ت به شا  وور  و نیگ تسلیم این

گاران دسته بندی با توطئه  - 10م غرر و صهیونیسم شرکت مستقیم در وعاویت های جاسوس  به ن و - 9م نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگ  ها - 8م رغر

جاود و اوارار شخصا  ه باه اساناد موا توجابین اوملل  در پیمان های سنتو و ناتو و سرکوب  ملت های ایران و ولسیین وویتنامم ، و وعال سازمان وراماسونری در ایران در وژ ور،  با

ض ر و جار  و شاکنجه و آزار آناان و نقاو کشتار مردم با  دوااع و ضارشرکت در خ ه کردن و ار،ار مردم  ق طلب و استعمار شد  ایران با دستگیری آزادیخواهان  - 11م متهم

ر میحو،اات و ،ماال سانساور داهاا و آزادی های اساس  مصر  در وانون اساس  ووت و ووانین موجود از جمله ا،المیه جهان   قوق بشر و ووانین اوه  از جمله با توویف روزناماه 

رکت در تدکایم پایاه هاای اساتعمار ازجملاه شارکت در اشا،ه وسااد ورهنگا  و اخالوا  و شا  - 13م ادی رستاخیگ ملت ایرانموسس و اووین دبیر ک   گر استحد  - 12م کتب

م  ت در ورانساه در معیات  سانعل  منصاورشرکت مستقیم در واچاق هارویین در دوران اواما - 14م بروراری مجدد کاپیتو سیون یعن  ایجاد و اوت کنسوو  در مورد آمریکاییان

حار و گگارش انسور اخحار و انتشار اخسدادن گگارش های خالف واوو و اشا،ه اکاذیب با انتشار روزنامه های دست نشاند  و گماردن سردبیران جیر  خوار در راس نشریات و  - 51

  ساب کاه سالیان . اسات ود با ایران ملت بیشتر چه هر استعمار و اسارت منظور به نشاند  دست سلیان و بیگانه استعمارگران  های مجعول که تمام این اودامات در اجرای توطئه

   .است آمد  کار روی آمریکا وسیله به متهم اورار
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. درا مدکوم کار هیوق تیو و   را رد کرد رانیا کردن بر  کومت بر  نیخم خود بیروپذیرش اد،ای به  اضر آیت اهلل اوعظم  کاظم شریعتمداری  

 1358باان آ 13در  آمریکاای  یهاا پلمااتید تصرف سا ارت آمریکاا و اسایر گاروتندم به کرسلینت مخاوف  منسوخ کردن یبرا  همه پرساو با 

یان اا، اای خاانواد   وخمین  او را در  حس خاانگ  وارار داد  .وریحکار بشدت  مله کرد یکتاتوری رژیم  دعنوان ب  نیخم میرژ بها،تراض کرد و 

  همدستدها متهم به مدت  در تحریگ منجر شد. شریعتمداری بع  کوتا   شورش مردممرجو توسط پلیس مخ   دستگیر و شکنجه شدند. این ا،مال به 

 اشوساط اراذل و اوباتشاد و ماورد ضارر و شاتم  خلو ا یاز ،مامه س رانیارشد ا دیمرجو تقل  نیخمو به دستور  شد ناورجام یکودتابرای در تالش 

 داروم کارد. کااظممم خمین  شاریعتمداری را از دارویا  کاه بارای درماان بیمااری سارطان او  یاات  باود انتقامآخرین  بعنوان .خمین  ورار گروت

 کرد.  م  زندگ  تدت بازداشت خانگم  در گمنا 1365تا هنگام مر  خود در سال  شریعتمداری

 
*** 

 

ر  کیاخاار  زد  فسیرت ب  خیر،نوان آن که به را  یه تاد و چهار ص ده ا  سر و صدا ا،الم کرد که کتاب  بم س  آی ا ی 1357اس ند ما   29در 

 م" دووات اساالم"وریتئا سارانجامان اطال،ات  سال ونا شد م این سازم 9. بعد از منتشر کرد  استو ترجمه داد  بود  1987شما ه  قا،یشمال آفر

 منتشر کرد. را رانیاز ا کاین وذ آمر  ذفو   اسالم یجمهور کی جادیا یبرا  نیطر  خم

 
*** 

 

 ین درآهن  با مشت م1368در سال  خودرا به ،هد  گروت و تا زمان مر   رانیا  اسالم یجمهور معظم رهحر آیت اهلل اوعظم  رو  اهلل خمین  سمت

  اناریماورخ ا انمیاهامد آبرانروی شد.ممنوع   اسیس تیوعاو هر گونه و  یتدم دیم سانسور شد یتحد کشوربه وانون  عشروانون  کرد. کومت  رانیا

"گ ت: 

" 
سالینت  .دنادخاود انجاام دام میگدناد تهمات ایران شا  بهکه  را  اتیجناهم مسلکان او تمام  و   نیخم بمی،ج  خیتار چرخش کیدر 

 "" یبارا  نارای دود هشات هاگار ات سرکور شدند. و وراماسونرها بشد طلحانم چپگرایانم آزادیخواهانم همجنسگرایانم یهودیانم بهاویان

  طحاق گگارشاها در طاول سالیه هاگار ایرانا 12و در کا    شاد مدکاوم و ا،ادامبه مر   1364-1360 از دور  چهار ساوهیک در طول   اسیس

دوبار   ممنوع شد توسط شا که  شکنجه ا،مالاز دو برابر شد و  شیب هازندان یو ا م نیخمدوران در خمین  توسط جمهوری اسالم  کشته شدند. 

 تنهاا یاناهچپگرا  اسایس یهاگاهدید داشتنرخ داد که  دود سه هگار مرد و زن جوان متهم به  1367ما  تیر در  تیجنا نیمرگحارتر .به اجرا در آمد

در ساال  ند.دیساباه وتا  ر میارژ یه هااخاود توساط جوخا یدر خانه ها  رانیاز روشن کران برجسته ا یتعداد 70در دهه  ه ته کشته شدند. کیدر 

ت بااز د را باه وادرکاه ا مادی ناژا چند صد تن از تظاهرکنندگان طرودار آزادی وت  ،ام و صدها تن دیگر بخاطر ا،تراض به انتخابات جعل  1388

 .ندکشته شد 1367-1359 یساوهابین و ،راق در  رانیساوه ا 8جن    ط  و ،راو  رانیا ونیلیم کی دود  نمی،الو  بر اگرداند شکنجه شدند. 

  ""هشدار داد  بود که  شهحانو ور به در طول انقالرم صدام  سین 

خمینا  خادمت کارد و در آتش انقالر سوختند. مهدی بازگان بعنوان اووین نخست وزیر خود مردان  که خمین  را بر سر ودرت آوردند  

 عید در سوویس مرد.در تح 1373ساوگ  در سال  86در ا،تراض به تصرف س ارت آمریکا در تهران استع ا داد. بازرگان در سن  1358در آبانما  

 نظاراتو  سامیپوپووباه کاه . او باا خمینا  بعنوان اووین رویس جمهور جمهوری اسالم  انتخار شد 1358ابواودس بن  صدر در سال  

در وارار صا  بنام از مقاام خاود غاگل گردیادتوساط مجلاس ایاران است اا  و  1360شد  بود درگیر شد. پس از اینکه او در سال مشکوا  اوچپ 

ساهم اوامات وران پیشاین انپادشااه مقاراو در ورانسه در تحعید زندگ  میکند و در  ال  اضر در ویالی  در ورسایم  .انجام دادبه ورانسه   کیدرامات

 دارد. 
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تصامیم گیرناد   باهو  باود مجلس خحرگان وانون اساسا  و نایب رویس  گر جمهوری اسالم  نخستین دبیرک آیت اهلل مدمد بهشت   

شاد   ه گ تاه ماشاد کا کشاته بمحا  از مقامات ارشد در ان جاار گریدتن  71 او همرا  با 1360تحدی  شد. در خردادما   دیجد یدر جمهور اصل 

وو توسط رویحان ند که او در وارانیان معتقدیگروته بود. تا به امروز بسیاری از اانجام  جن  داد  بودندا،الم  انیاسالمگرا که بهخلق  نیتوسط مجاهد

 درون رژیم ترور شد  است. 

را کاه توساط  ی کایآمر یها پلماتیدآزادسازی مذاکرات سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسالم  خدمت کرد و  درصادق ویب زاد   

 1361ر واروردین ماا  د .انجام دادم بودند شد  به گروگان گروته 1358 آبانما متدد  در تهران در  ا تیس ارت ایان خط امام در تسخیر شجودان

 1361 هریور ماا شادر  شادن شاکنجه پس از زنادان  وب زاد  ویب زاد  بازداشت و متهم به توطئه در کودتا و براندازی جمهوری اسالم  شد. وی

 شد.ا،دام 

استع ا داد. او به رهحاری  1358ابراهیم یگدی در دووت بازرگان خدمت کرد اما همرا  با او در ا،تراض به تصرف س ارت آمریکا در سال  

ا در طاول نا نآآخرین  که دادامه داد و به منتقد خمین  و جمهوری اسالم  تحدی  شد. خانه او من جر گشته و او بارها دستگیر ش نه ت آزادی ایران

رطان آوگایماگ و سا ولح مبعلت بیماریهای  ترکیه ازمیرم ساوگ  در 85م در سن 1396روز پنجم شهریور . ابراهیم یگدی بود 1388آرامیهای سال 

 مرد. پانکراس

 
*** 

 

و  ماند رانیر در اکه پس از انقال بود سابق  کومت یاز معدود ستون ها  کی مشا    دوران کودک اریوردوستم دوست و دست نیباو یر   س خاون

شاا  را باه  ر آند کاه نوشات را بدگویاناه ایخااطرات  میبه سلسله پهلوخود خدمت  یبرا ،ذرخواه به ،نوان  دوسترو شد.نبه جوخه آتش سپرد  

 رانیار اد سینگلا اوذ ادر ماورد ن یاانرانیا یایوردوست به پارانو متهم کرد.  خارج یو معامالت خاونانه با دووت ها  وسادم خشونتم اندراف جنس

نوشاتم شاا  هار  وردوسات بود. اهریمندوم  گابتیاطال،ات ساواا در واوو ملکه او مخصوص پنهان در پشت شعحهکه مغگ  اد،ا کردو  ووت بخشید

ابتکاار  را ت ایان کتاارمالوات کرد  و از او دستور میگروته است. مشخص نحود که وردوس ایتانیاطال،ات دوتر تهران برروز صحح با رویس سازمان 

 کم  بعد از اووین مصا حه تلویگیون  خود مرد. 1366او در سال  .نوشته استتدت وشار  ای،م  خود و 

 
*** 

 

مقاماات ارشاد  ورویس جمهور کاارتر  شد.منجر ندر واشنگتن  ا ساس گنا به  ی خود شناس  بسیاری از آدمها گشتم اماجستجوبا،ث سقوط شا  

در  خااطر ،ملکارد او،مادتا ب 1359در ساال شکست انتخابات  کارتر  .داشت ازین که به کمک آنها شدند یاز متدد تیدر  ما  متهم به ناتواناو 

 شاحردیپ کاه هادف آن اودام کاردم مرکاگیمرکگ کارتر بعد از دور  ریاست جمهوری خود به تاسیس کارتر  .بود یریانقالر و بدران گروگانگ مقاب 

 کرد. اوتیصلح نوب  را در گ یجا 1381او در سال  .ی بودماریوقر و بکاهش جن م  م قوق بشر  مدموکراس

م مشاور پیشین امنیت مل  زبیگنیو برژنسک  در دانشگا  جان هاپکینگ در واشنگتن دی سا  سیاسات خاارج  آمریکاا را تادریس 91امروز 

کناد و   صادحت ما رانیا-متدد  ا تیدر مورد روابط ااو همچنان  کشور است. تختیاومل  در پا نیو ب کیمرکگ میاوعات استراتژ مدققمیکند و 

 کند.  م تی ما رانیا-متدد  ا تیا 1394 یهسته ا ورارداداز 
            

                                                           
ساوگ   89در  9613خرداد  5 بود. برژنسک  در  درگذشتهبودم اما در زمان ترجمه او  ان نگارش این کتار توسط آوای اندرو سکات کوپر برژنسک  در وید  یاتمدر ز 91

 .درگذشت
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در دانشگا  کلمحیا  کایمجمو آمر سیروترا و خود را از وزارت خارجه بازنشست کرد  و پست  1357س یر سوویوان تهران را در سال  

توضایح خمینا   از بازگشت خود رامنیق پشتیحان  در گذشتم هیچگا  بیور کام   1392سن نود ساوگ  در مهرما  ر را پذیروت. سوویوان که د

  .گذاشتبدون پاسخ را بسیاری از سوا ت  "" اوم خاطراتکتار و نداد 

سرزنش شد.  انقالر در موردزارت خارجه نادرست وهنری پرچت توسط بسیاری از مقامات کاخ س ید و ا، ای کنگر  بخاطر ،ملکرد  

 ماند  است.  منتقد مصر شا  باو کیاو  .از بین برد یریس گروتن پست  بعهد  برای را اومخاو ت کنگر  شانس 

 جورج ومحراکیس بازنشسته شد  و در پاریس اوامت دارد. 

گا  شاندر دا پَترساون  اومللا نیبا  و بازرگاان  پلماسید دانشکد دبیری در سال سمت دوتری و  26جان ستمپ  در همین اواخر بعد از  

 .ریر در آورد  استبه تد ""به نام  در کتار خود شد سقوط شا را که منجر به   عیاو ووا. بازنشسته شد  استکنتاک  

 
*** 

 

 . دوستان خاندان پهلوی و درباریان بعد از انقالر در گوشه و کنار دنیا پخش شد  اند

 او  آنتونیادس به نیویورا روتم بعدها خود را در آتن یونان بازنشست کرد و دوست  نگدیک خود را با شهحانو ور  ادامه میدهد. 

 امیر پورشاجام آخرین دستیار شاهنشا م با خانواد  خود در مریلند آمریکا زندگ  میکند. 

 . کند  اطال،ات کار م یناوربه ،نوان مشاور ورضا ویح  نیگ در مریلند بسر م  برد  و  

تدریار رشاته کتار را باه  50پرووسور میاوعات اسالم  در دانشگا  جورج واشنگتن در شهر واشنگتن دی س  است و سید  سین نصر  

انا  از ایر ناماه هاایو در مصاا حه هاای خاود باا روز ر گروتن واصله با شاهحانو وار  کاردکرد  است. در ساوهای بعدم او سع  د دیحدر آورد  و تص

 نیاوعاات بادانشاکد  می ریادبتصمیم خود برای بعهد  گروتن دوتر شهحانو ور  در آخرین ما  های وح  از انقالر اظهار تاسف کرد. او پدر وو  نصرم 

 متدد  است. ا تیو ا رانیبرجسته روابط ا کارشناسو  نگیجان هاپک ی شروتهیپ  اوملل

ط اباگ  خود را میگذراند و خاطرات خود را نگاشته است. او هنوز در مورد ،صر پهلاوی و رواردشیر زاهدی در سوویس دوران بازنشست 

 ایران و آمریکا صدحت میکند.

 سرکور کندم در ایا ت متدد  زندگ  میکند.  1356پرویگ ثابت  که به شا  اصرار کرد  بود تا شورش خمین  را در بهار  

 اسالم  خمین  را به شا  تدوی  داد  بودم در ورانسه در تحعید بسر میحرد. ،ل  کن م دوست امام موس  صدر که تگ دووت 

 م با خانواد  خود در ویرجینیای آمریکا زندگ  میکند.ووادار شا  تیامن سیروسرهن  کیومرث جهان بین م  

 وریدون جوادیم دوست شهحانو ور م در پاریس اوامت دارد. 

 
*** 

 

باه ورانساه نقا  مکاان کردناد. بعاد از انقاالرم وا   ارت شااهدخت  92ا م شاهدخت اشرف و شااهگاد  غالمرضاااز خواهران و برادران وید  یات ش

و  خاود او  در مورد زندگ که ""و  "" به نامهای شد و دو کتار  یتحد  نیخم میرژ منتقدان   ازکیبه اشرف 

 96در ساان  1394دی  17روز پنجشاانحه  درم نوشااته اساات. او   بااودرا نااابود کاارد یپهلااو ساالینت و باار کناااراو را  مدحااورکااه باارادر   انقالباا

  .درگذشت ساوگ 

 در گذشت. 1361مادر خاندان پهلویم ملکه مادرم تاج اوملوا بعلت بیماری سرطان در سال  

 ساوگ  در گذشت. 91در سن  1392تیرما   11در اسکندریه مصر در  ملکه پیشین ووزیهم اووین همسر شا  و مادر وا   رت شهناز 

                                                           
 گ  در گذشت.ساو 93در سن  1396اردیحهشت در  وا   رت شاهپور غالمرضا پهلوی 92
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 69در سان  1380مهرماا   4که بارای بدسات آوردن وارث طاالق داد  باودم در پااریس در را ملکه پیشین ثریام همسر دوم شا  و زن   

 ساوگ  در گذشت.

ان خمینا  ا،ادام شاد  باودم در ساال خسرو جهانحان م ورزند خانواد  ثروتمند و با ودرت خانواد  جهانحان م کاه بارادر او ناادر توساط مارد 

کشاتن بارادرش  وو هیچگا  از  مایت خود از مردان  که مسحب سارنگون  پادر زن   در گذشت. او تا آخر از اهداف انقالر  مایت میکرد 1393

 بودند دست بر نداشت.

کاه  دو میراث پهلوی خود را رد کرد. هار چنا وا   رت شهناز همرا  همسرش بود و بعد از انقالر نام خود را به نام  اسالم  تغییر داد 

   میکند.بعد از مر  خسروم او اصرار داشت که او را دختر شا  و ، وی از خاندان پهلوی بنامند!  ا  بدون  جار در سوویس زندگ

 
*** 

 

کماان  احانو ور  توساط و شه. او اد  نشددهرگگ اجاز  استرا ت  مورد تعقیب ورار گروت و به او دنیا انتهایتا   نیخم خون  خودشا  توسط دشمن 

ار ورد تعقیب وارمتعلیم دید   یها ستیترور لهیو به وس و غیابا به مر  مدکوم شدند مدکوم "!"نوان بع  اسالم یجمهور دیجد

  اساالم میادر برابار رژ ده  مقاوماتازمانسا ی  بارایتواناا نیشاتریسه مرد را که ب گیآم تیمردان مسلح ورستاد  شد  از تهران به طور مووق .گروتند

اریس باه ضارر پدر  مالت  جداگانه در  1359ورزند شاهدخت اشرف هر دو در سال ارتشحد اویس  و وا   رت شهریارم   داشتند  ذف کردند.

کاورد دا اریس که شدیامت او در پگلووه کشته شدند. نخست وزیر پیشین شاهپور بختیار و دستیار او توسط اوراد رژیم که مووق به ورود  مد  او

 شد  و سر برید  شدند.بود مداوظت 

شا م شهحانو ور م ورزندان جوان آنها و همراهانشان بعد از اوامت  کوتا  مدت مصر را ترا کرد  و بعنوان میهمانان شاا   سان باه ماراکش  

ابیاه باا هار رری جدیاد اساالم  و،اد  داد تاا واروش ن ات و در مراکش بودند که سلینت ،اوحت سرنگون شاد. جمهاو 1357روتند. آنها در بهمن 

 ریاوات توجاه وبارای دکشوری را که به آنان پنا  دهد ویو خواهد کاردم و بسایاری از شااهگادگانم روساای جمهاور و نخسات وزیرانا  کاه زماان  

رنساس گاریس پو  (Prince Rainier) رییاران شااهگاد مسا،دت با نیاوران تماس میگروتند پشت خود را باه آناان کردناد. دوساتان وادیم  مانناد 

(Princess grace)   ای کمکها دادن رایباو خانواد  های سلینت  هلندم سوود و اسپانیا تماسهای خود را با آنان   ظ کردند اما از ودرت سیاسا

دم به هآمریکا را د جاز  ورود بهری سرطان به شا  ا،مل  برخوردار نحودند. خانواد  پهلوی وح  از اینکه رویس جمهور کارتر با اکرا  برای معاوجه بیما

ذراناد  و باه در پاناماا گ باهاما و مکگیک روتند. این تصمیم او با،ث تسخیر س ارت آمریکا در تهران شد. بعد از نیویاورا خاانواد  پهلاوی مادت  را

برابار باا  اهنشاه ش 2539امرداد  5  در مصر در تاریخ خاور میانه باز گشتند. رویس جمهور سادات بازگشت شا  به مصر را خوش آمد گ ت و شا

 چشم از جهان ورو بست.خورشیدی  1359 ما  مرداد 5

 دیگاری در طاول هار زماان نساحت باه ای شاا  باه صاورت آزاداناهدر ما  های وح  از اینکه شا  توسط سرطان غدد ون اوی از پای در آیدم  

"او پرساید:  انجاام داد. جاوادی از یجاواد دونیور همسر خود را با دوست ر کنند  ایشکااز مکاومات آ یسر کیاو  خود صدحت کرد.  زندگ

"شا  پاسخ داد:  "" "

اد  را د 1342ال جوادی گیج شد. او به شا  یادآوری کرد کاه او دساتور سارکور سا "

"شا  گ ت:  ""بود. جوادی گ ت: 

" 
کشاور  نیودرتمنادترو ،قب اوتاد  را باه  او کشوری وقیر م. در مدت چند دهه کوتا شا  اغلب در مورد سرنوشت و تقدیر صدحت میکرد 

کارد  در   یکارآمد تدص یروهاینبگرگترین از   کیم   که او ترا کرد  بودرانیا .تحدی  کردکنند  ن ت در جهان  دیتوو نیو دوم ایآس  جنور شرو

با وجود نابسامان  اوتصادی بوجود آمد  توسط رونق صنعت ن تم در آخارین ساال  کومات  .بود رو به رشد ایو پایهو صن  صنعت گا یاپو  انهیخاورم

مادرن  خیدر تاار  و ورهنگا یهنار هاای تجدید  یاات نیاز بگرگتر  کی اوتدت نظارت  رانیام اوتصاد نهایتا شروع به آرامش و تثحیت کرد  بود. او

او امیادوار باود کاه هدیاه خادا اوظ  او باه  باود.  صنعتم ،لم و پگشک یبرا یمنیقه ا مرکگ کیشدن به   یخود را تجربه کرد و کشور در  ال تحد
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زماان و ایران انتخابات آزادم بازگشت به آزادی و تدوی  تاج و تخت به پسر ارشد خود باشد. همانند پدر خودم مدمد رضاا شاا  پهلاوی باه ساادگ  

 ""بیشتری نداشت. او در شگ ت  بود: شانس 

"شا  در واهر  بود که جوادی از او در مورد ایران و مردم ایران پرسید. جوادی گ ت : 

"  

 ""راما  گ ات: آبودم مکث کرد تا بر روی پاسخ خود وکر کند. او به  شا  که وطن پرست  برای او مانند یک مذهب 

"یک دویقه دیگر گذشت.  ""یک دویقه سکوت برگگار شد. او اضاوه کرد: 

 "". او بارها و بارها تکرار کرد "

 نیاووا در در آن سان او شصت سال داشتم سن  که بسیاری از دووتمردان غربا  و در گذشت.   روتهوشیاو به ب  پس از مدت کوتاه 

  .ندشدمی پیروز ریاست جمهوری و یا نخست وزیری کشورشانبه  انتخابات خود

 در،ظمت گذشته  خواستاما م   باشددیرس انیبه پا سلینت شکو   پر یروزها او از یک چیگ میمئن بود. هر چند که امکان داشت دوران 

  .جریان داشت  ضربان مانند ایران و مردم نیزم
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