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  ١٧:۵٣ - ١٣٨٨مرداد  ٠۵اريخ انتشار: ت

  نسخه چاپي
  ارسال به دوستان

  بازخوانی تاریخ/
  آخرين روزھای شاه به روايت اردشير زاھدی

رود. زماني كه در دنيا سرگردان شده   يك جمله شاه ھرگز از يادم نمي
كوشيد براي عمل جراحي و معالجه به آمريكا بيايد و واشنگتن   بود و مي

اردشير جان! در اين «داد در تماس تلفني به من گفت:  را راه نمياو 
محمدرضا شاه » شود؟! دنياي بزرگ آيا جايي براي پناه دادن من پيدا نمي

دچار افسردگي بود. او در دو سال   در سالھاي پايان سلطنت خود عميقاً 
داد و حتي خانم  آخر حكومت خود به ھيچ چيز عQقه و توجه نشان نمي

  اش را ھم ترك كرده بود. دا آزاد (طQ) دوست دختر مورد عQقهگيل

به گزارش پارسينه، اردشير زاھدی، داماد محمدرضا پھلوی که تا آخرین 
 25لحظات عمر شاه سابق ایران در کنار او بود، در کتاب خاطرات خود" 

سال در كنار پادشاه" به بيان وقایع آخرین ھفته ھای عمر محمدرضا 
منتشر می شود،   ست که نظر به اھميت تاریخی این خاطرات،پرداخته ا

در مصر درگذشت و جسد  1359مرداد  5گفتنی است محمدرضا پھلوی 
  وی در کنار جسد رضاخان در مسجد الرفاعی قاھره مدفون شده است.

  
سال تمام به انحاي مختلف در كنار شاه بودم، من ھم داماد شاه  25من 

. شايد كمتر مورد مشابھي را بتوان يافت بودم و ھم دوست صميمي او
كه يك نفر داماد حتي پس از جدايي و طQق از ھمسرش ھمچنان 
  دوست صميمي پدر ھمسرش باقي بماند!

  
شاه آدم باھوشي بود اما متأسفانه ضعف كارآكتر داشت و اصQً به درد 

خورد. او پادشاھي بود كه  ھاي مشكل و مواقع اضطراري نمي موقعيت
مواقع آرامش ساخته شده بود. به محض آنكه مشكلي پيش براي 
  ريخت. باخت و سلسله اعصابش در ھم مي آمد خودش را مي مي
  

تواند پاسخگو باشد  دوست ندارم اكنون كه او در اين دنيا نيست و نمي
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مرداد ماه  28تا  25ھا را بزنم اما بايد بگويم كه در جريان حوادث  اين حرف
ه كلي باخته بود و به ھمين خاطر از كشور خارج ھم خود را ب 32سال 
  شد.
  

اگر مرا آزاد گذاشته بودند «گفت:  شديم مي ھر وقت با ھم تنھا مي
خريدم و كشاورزي  دادم در آمريكا يك مزرعه بزرگ مي ترجيح مي

اشكال ديگر اعليحضرت اين بود كه به اطرافيانش اعتماد » كردم.   مي
غ اشخاص متملق و چاپلوس را ھاي درو مورد داشت و حرف بي
  پذيرفت. مي
  

هللا) خميني به ايران آقاي پاكروان رئيس  تقريباً ده روز قبل از رفتن (آيت
خواھد مملكت را ترك كند. او  اسبق ساواك به من اطQع داد كه شاه مي

خواست تا شاه را تشويق به ماندن در ايران كنم و  با اصرار از من مي
را تكرار نخواھد كرد.  32مرداد  28ارتش ماجراي  گفت اگر شاه برود مي

ارتش! ارتش ممكن نيست به «من اين مطلب را به شاه گفتم و او گفت: 
  »من خيانت كند!

طرفي ارتش را امضاء كرده  باغي اعQميه بي بعد كه در خارج شنيد قره
  داد.  باغي را فحش مي العاده عصباني شد و تا مدتي قره است فوق

  
  محمدرضا پھلوی- زاھدیاردشير 

  
  

رود. زماني كه در دنيا سرگردان شده   يك جمله شاه ھرگز از يادم نمي
كوشيد براي عمل جراحي و معالجه به آمريكا بيايد و واشنگتن   بود و مي
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اردشير جان! در اين «داد در تماس تلفني به من گفت:  او را راه نمي
  » شود؟! دنياي بزرگ آيا جايي براي پناه دادن من پيدا نمي

دچار افسردگي بود.   محمدرضا شاه در سالھاي پايان سلطنت خود عميقاً 
چه كسي را در دنيا سراغ داريد كه از ابتQي خود به بيماري كشنده 

اشد و داروھاي مخصوص بيماران سرطاني را مصرف كند سرطان مطلع ب
و دچار افسردگي نشود؟ او در دو سال آخر حكومت خود به ھيچ چيز 

داد و حتي خانم گيلدا آزاد (طQ) دوست دختر  عQقه و توجه نشان نمي
اش را ھم ترك كرده بود. مشكل ديگر اعليحضرت بھا دادن زياد  مورد عQقه

  شنوي داشت. به طور عجيبي از زنان حرف ايشان به زنان بود و
  

اي كه شھبانو  متأسفانه نفوذ شھبانو فرح روي ايشان و تصميمات زنانه
گرفتند بزرگترين لطمات را بر سلطنت  تأثير دوستان و فاميل خود مي تحت

كرد  شاه وارد آورد. وي تا آخرين روز حيات، رضا قطبي را لعن و نفرين مي
ي را قطبي نوشت و به دست من داد تا بخوانم. گفت آن نطق كذاي و مي

» غلط كردم«اشاره ايشان به آن نطق معروف بود كه مردم اسم آنرا 
  كردند. گذاشته بودند و شاه را به خاطر آن تحقير مي

  
دريادار  مدتي بعد كه در مراكش ميھمان سلطان حسن دوم بوديم،

شاھي كه موفق اللھي فرمانده نيروي دريايي شاھن الدين حبيب كمال
العبور كردستان  ھاي صعب شده بود با كمك قاچاقچيان انسان از راه كوه

ھاي  به عراق و از آنجا به تركيه بگريزد خود را به ما رساند و داستان
  شگرفي را برايمان تعريف كرد.

  
وجود و فاقد ابتكار و ذليل و  البته بايد بگويم اكثر فرماندھان ارتش افراد بي

  ند و تنھا ھنر آنھا دزدي بود.زبوني بود
  

گفت شاه عمد دارد كه افراد فاقد ابتكار و ذليل  پدرم (سپھبد زاھدي) مي
و زبون را اطراف خود جمع كند تا اين افراد قدرت كودتا و براندازي شاه را 

 ًQمرضا ازھاري كه رئيس ستاد ارتش بود   نداشته باشند. مثQارتشبد غ
ويم يك ترس عجيبي از گربه داشت و چون در شايد باورتان نشود اگر بگ

ترسيد! آن وقت  كودكي گربه او را پنجه كشيده بود ھميشه از گربه مي
ترين شرايط را به دست اين  سكان اداره مملكت در خطرناكترين و بحراني

  داده بودند! –ترسيد  آدم كه از گربه مي
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ايامي كه فرمانده  اللھي از آن دزدھاي روزگار بود و در اين دريادار حبيب
ھا را به خارج فرستاد و  نيروي دريايي بود تا توانست دزدي كرد و پول

  برانگيزي است. اكنون در آمريكا و انگلستان داراي اوضاع اقتصادي رشگ
  

اللھي كه از تھران آمده بود و ھمه ما را مشتاق شنيدن اخبار و  حبيب
ھر چه بيشتر  ديد شروع به صحبت كرد. او گزارشات دست اول مي

اللھي  رفتيم. دريادار حبيب كرد ما در بھت زيادتري فرو مي صحبت مي
باغي با امان از انقQبيون با آنھا سازش كرده و ارتش  گفت كه ارتشبد قره

  ھا بازگردانده و پشت بختيار را خالي كرده است. را به پادگان
  

ين مردك اعليحضرت با شنيدن اين مطلب به زمين تف كرده و گفتند ا
مادر... خواھر... را من از روستاھاي اردبيل آوردم و ترقي دادم و به 
  رياست ستاد رساندم، اما او به من خيانت كرد.
خانم فريده ديبا كه معلوم بود از زمان ازدواج دخترش با شاه ھميشه 
بغض خود را فرو داده و امكان اظھارنظر و يا مخالفت در حضور شاه را 

شما فرمانده كل قوا «ر جلو ھمه به اعليحضرت گفت: نداشته است، د
ايد كه افسران و  بوديد و اگر صحبت از خيانت باشد شما خيانت كرده

ايد. يك نفر فرمانده  داران و قواي تحت امر خود را رھا كرده و گريخته درجه
باغي  كند. امثال قره بايد آخرين نفري باشد كه عرصه را ترك مي

اند جان  ي براي شما متصور نيست و در واقع خواستهاند بازگشت فھميده
  »خودشان را نجات بدھند!

  
اين اظھارات باعث رنجش اعليحضرت شد و اعليحضرت پس از چند دقيقه 

ھا  من صحنه را به ميل خودم ترك نكردم. آمريكايي»  سكوت اظھار داشت:
ام به من گفتند كه خوب است شما در مواقع  و دوستان انگليسي

  »ريزي در ايران نباشيد تا كشت و كشتارھا به نام شما تمام نشود.خون
  

اند در غياب شاه  خواسته ھا مي تازه اينجا بود كه ھمه فھميدند آمريكايي
را در ايران تكرار كنند و با توسل به قواي ارتش مردم  1954ماجراي سال 

  را شديداً سركوب نمايند.
  

ر دست گرفت و در تأييد اعليحضرت اللھي ادامه صحبت را د دريادار حبيب
اي و سرلشكر نشاط  افسران عاليرتبه و وفادار مانند سپھبد بدره«گفت: 
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باغي با برگرداندن ارتش به  اند اما قره قصد كودتاي خونيني را داشته
ھا موقعيت آنھا را تضعيف كرد و باعث شد گارد شاھنشاھي به  پادگان

ع خودكشي كند، به طوري كه مردم تنھايي دست به كودتا بزند و در واق
ھايي كه از  زا و سQح ھاي آتش با سنگ و كوكتل مولوتوف و بطري

خانه نيروي ھوايي تھيه كرده بودند به قواي گارد جاويدان  اسلحه
اي) در خيابان  (سرلشكر نشاط) و گارد شاھنشاھي (سپھبد بدره

  كرده بودند. آنھا را نابود ور شده و  نو و ميدان شھناز حمله تھران
  

كرده و  باغي با انقQبيون ھمكاري مي اللھي مدعي شد كه قره حبيب
  حتي خبر احتمال كودتا توسط گارد را به آنھا اطQع داده بود!

ھاي عجيبي ھم در مورد ھمكاري ارتشبد، حسين فردوست با  او داستان
  ھا تعريف كرد كه برايمان باورنكردني بود. انقQبي

  
در جلسات فرماندھان ارشد مشاركت فعال داشت  اللھي كه حبيب

ليست بلندبا�يي از افسران ارشد را كه عليه اعليحضرت صحبت كرده و 
  يا با كودتا مخالفت كرده و يا با انقQبيون تماس گرفته بودند ارائه كرد.
او اطQع داد كه سپھبد اميرحسين ربيعي فرمانده نيروي ھوايي با تجھيز 

هللا) خميني و ھمكاران او  افكن قصد بمباران مقر (آيت يك اسكادران بمب
را داشته اما چند نفر از افسران نيروي ھوايي نقشه او را خنثي كرده 

  بودند.
  

كرد با  اللھي را با دقت گوش مي ھاي حبيب يكي از حضار كه حرف
اين افراد بعدھا چطور «شنيدن اين مطلب از روي چاپلوسي گفت: 

خود شاه با شنيدن » و به روي اعليحضرت نگاه كنند! توانند بايستند مي
  اين حرف چاپلوسانه پوزخندي زد كه ما معناي آن پوزخند را فھميديم. 

رفت و اميدي به زنده ماندن  او�ً وضع جسماني شاه روز به روز تحليل مي
ايشان براي حتي چند ماه آينده نبود و ثانياً اوضاع و احوال ايران نشان 

ديگر ھيچ شانسي براي بازگشت سلطنت وجود ندارد.  داد كه مي
موقعي كه در مراكش بوديم حمQت دولت جديد انقQبي ايران به سلطان 
حسن دوم شدت گرفت و او را به خاطر پناه دادن به شاه مورد حمله قرار 

  كردند. داند و مراكش را تھديد به انتقام مي مي
  

عليحضرت دوست بود و بعضي سلطان حسن دوم كه از دوران جواني با ا
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آمد و ميھمان خانواده سلطنتي  سالھا حتي دو سه بار به ايران مي
گذاريھا با شاه شريك بود اين تھديدات  شد و در اداره بعضي سرمايه مي

را جدي گرفت و يك روز به ما اطQع داد كه جان شاه در خطر است و 
تحد مراكش) يك برابر اطQعات رسيده از سازمان جاسوسي فرانسه (م

اند. ما در آن  گروه تروريستي براي كشتن شاه به مراكش اعزام شده
رباط كه اختصاص به ميھمانان عاليرتبه » كاخ بھشت بزرگ«موقع در 

  داشت اسكان داده شده بوديم.
  

شاه با شنيدن اين مطلب گفت بايد ھر چه زودتر از اين كشور برويم زيرا 
اي ھستند و ممكن است اين مردك (سلطان  عاطفه ھا ذاتاً افراد بي عرب

  حسن دوم) حتي ما را دستگير و تحويل رژيم انقQبي بدھد.
  

آفريقايي است كه در دوران  –مراكش از جمله كشورھاي فقير عرب 
اي از ايران دريافت  ھاي مالي و اقتصادي سخاوتمندانه سلطنت شاه كمك

مخالف دولت  كرد. حتي سلطان حسن دوم در جنگ با چريكھاي مي
گرفت و مستشاران نظامي  مركزي (پوليساريو) از ايران كمك نظامي مي

  ايران براي اين منظور به مراكش رفته بودند.
  

خود سلطان حسن با وا�حضرت اشرف دوستي شخصي داشت و 
زماني از ايشان خواستگاري رسمي كرده بود. من به اعليحضرت عرض 

دنيا براي «گويد:  في دارد و ميكردم كه وينستون چرچيل جمله معرو
  »شكست خوردگان جايي ندارد!

  »ايم؟! منظورت اين است كه ما شكست خورده«شاه گفت: 
  »كنيم؟! ايم پس اينجا چه مي اگر شكست نخورده«عرض كردم: 

ھاي  كردند و بيشتر سرمايه فرزندان شاه در آمريكا تحصيل و زندگي مي
ھاي آمريكايي سپرده شده بود.  نكاعليحضرت و خانواده پھلوي ھم به با

ھاي اروپا و به ويژه  ھاي قابل توجھي ھم در بانك البته اعليحضرت سرمايه
  سوئيس داشتند.

  
دادند و به اين ترتيب  اعليحضرت عQقه زيادي به رفتن به آمريكا نشان مي

پذيرفت روابطش با  آمريكا را دچار بحران كرده بودند. اگر آمريكا شاه را مي
شد و منافع حياتي او در ايران و منطقه به  ت جديد ايران بحراني ميدول

پذيرفت موجب نااميدي ھمه رھبران  افتاد و اگر شاه را نمي خطر مي
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شد و آنھا نسبت به وفاداري آمريكا  منطقه و دوستان آمريكا در جھان مي
پرسيدند كه آيا اين سرنوشت آينده ما  شدند و از خود مي دچار ترديد مي

  نخواھد بود؟!
  

خوردند كه چرا در سال  اعليحضرت در خارج كه بوديم مرتب غصه مي
هللا) خميني را  كار را يكسره نكرد و طبق توصيه اسدهللا علم (آيت 1342

گفت كه در مبارزه با روحانيون، ھم  به جوخه اعدام نسپرد. ايشان مي
  پدرشان اشتباه كرد و ھم خودش خطر آنھا را دست گم گرفت!

ميل نبود كه كار  اعليحضرت بي 1342حقيقت اين بود كه در سال 
توانست  هللا) خميني را يكسره كند اما مطابق قانون اساسي نمي  (آيت

يك مجتھد مسلم را به اعدام بسپارد و از طرفي روحانيون ھم ممكن بود 
عليه دستگاه سلطنت اعQم جھاد كنند! اعليحضرت تا آخرين لحظات عمر 

كرد و او را باعث و باني نابودي مملكت  يدا را لعن و نفرين ميحياتش ھو
  دانست. مي
  

من در آن لحظات به اعليحضرت توصيه گذشته خودم را يادآوري كردم 
هللا) خميني چاپ شد و باعث  ھمان موقع كه آن نامه معروف عليه (آيت

 بروز اغتشاش در كشور گرديد من به اعليحضرت توصيه كردم فوراً ھويدا
را دستگير و به جرم نوشتن نامه محاكمه و مملكت را آرام كند! اما 
اعليحضرت به جاي قبول اين نصيحت و توصيه مشفقانه بنده را متھم به 
  خصومت شخصي با ھويدا كرد.
زماني كه در پاناما بوديم شاه با ناراحتي ضمن يادآوري علل بروز انقQب 

ھاي آغازين نھضت تعلل و قبول كرد كه در برخورد با اغتشاشات روز
  كوتاھي كرده و فريب ھويدا را خورده است.

هللا نصيري (رئيس ساواك)  اعليحضرت تعريف كرد كه چطور وقتي از نعمت
خواسته، ھويدا به كمك نصيري  ھاي تبريز توضيح مي پيرامون شورش

كفايتي ساواك را توجيه كند گفته است  شتافته و براي آنكه بي
اي ھستند كه از آن طرف مرزھا  مونيست و تودهشورشيان مشتي ك

  اند! آمده
  

ھا   اين دو نفر مدتھا اين فكر را به مخيله شاه انداخته بودند كه كمونيست
ھا) در پشت اين حوادث ھستند! پس از وقوع تظاھرات و  اي (توده
شود  ھاي تبريز شاه در يك مصاحبه اعQم كرد كه باورش نمي آشوب
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رھا را كرده باشند و او معتقد است كه اين افراد ھمه از ھا اين كا تبريزي
  آن سوي مرز آمده بودند.

  
پيمان ما در پيمان نظامي ناتو  من به شاه عرض كردم: قربان! تركيه ھم

دھد حتي يك نفر به طور  است و با ما قرارداد امنيتي دارد و اجازه نمي
اتحاد شوروي ھم با غيرقانوني از مرز آن كشور به ايران عبور كند. مرز 

تواند از  شود و حتي يك كQغ ھم نمي وسايل راداري پيشرفته كنترل مي
  آن طرف مرز بپرد و وارد ايران شود.

  
اند در شأن اعليحضرت  گفتن اين حرف كه شورشيان از آن طرف مرز آمده

كنند  شود و جھانيان سئوال مي نيست، و باعث مضحكه ايران در دنيا مي
توانند از مرزھاي آن به طور  ي است كه صدھا ھزار نفر مياين چه مملكت

  غيرقانوني عبور كنند؟!
  

اعليحضرت گزارش بلندبا�يي را كه توسط ساواك تھيه شده بود نشانم 
داد و من ديدم كه ساواك ضمن اشاره به عضويت يك آذربايجاني در كادر 

اف  علي رھبري اتحاد شوروي (پوليت بورو) نتيجه گرفته است كه حيدر
كه اصالتاً متولد زنجان است اھداف ناسيوناليستي دارد و دنبال اتحاد دو 

  ھاي تبريز را دامن زده است. باشد و به ھمين خاطر آشوب آذربايجان مي
  

هللا)  چطور تا قبل از انتشار نامه عليه (آيت«خدمت شاه عرض كردم: 
  »خميني اين مسائل نبود؟!

اين حرفھا اعتقاد ندارد اما دنبال معلوم بود كه خود شاه ھم به 
خواھد باور كند كه پس از يك دوره نسبتاً طو�ني  خودفريبي است و نمي

رود. ھمه   آرامش و سكون مملكت به طرف ناامني و سقوط پيش مي
ساله به دستور اعليحضرت بودجه ھنگفتي در اختيار ساواك قرار 

دريافت اين بودجه گرفت و ساواك ھم براي آنكه نشان بدھد �يق  مي
كرد و  ھاي عجيب و غريب جاسوسي درست مي  عظيم است داستان

  رساند.  طي گزارشاتي به عرض شاه مي
  

نشيني خصوصي در برلين  كردند كه در فQن شب مثQً گزارش مي
صدراعظم آلمان از نزديكي بيش از حد ايران به انگلستان انتقاد كرده و 

  دھد.  ھاي اقتصادي به آلمان نمي فرصتداند چرا شاه ايران  گفته نمي
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آوردند و  يا متن گفتگوي رھبر حزب كارگر در جلسه خصوصي حزب را مي

كردند كه چگونه  دادند و متأسفانه اعليحضرت سئوال نمي به شاه مي
  ايد؟! شما به اين مطالب دست يافته

وزير انگلستان  ساواك حتي يك بار مدعي شده بود كه در دفتر نخست
  د گذاشته است.شنو

آمد. اصو�ً اعليحضرت از جواني  اعليحضرت از اين مطلب خوششان مي
ھاي شرلوك ھلمز و مايك ھامر  ھاي پليسي و خصوصاً داستان به داستان

عQقه وافري داشتند و ساواك ھم با اطQع از اين عQقه شاه براي ايشان 
ارايي ساخت. آنھا گاھي اوقات ھم براي نشان دادن ك داستان مي
كردند كه اصQً صحت   گرفتند و متھم به كارھايي مي اي را مي ساواك عده

كرد و ھر  نداشت. مثQً يك گروه روشنفكري را كه شب شعر برگزار مي
ماه در خانه يكي از شعرا و نويسندگان (بيشتر مطبوعاتي) دوره 

گذاشت و تمايQت چپي داشت گرفتند و براي آن كه كار خود را مھم  مي
جلوه بدھند اعQم كردند كه اين گروه قصد گروگانگيري و ربودن وا�حضرت 

اند. دو نفر از اعضاي اين گروه بعداً  وليعھد و ساير فرزندان شاه را داشته
  اعدام شدند.

  
اساس اعليحضرت به ھمه كس و ھمه چيز  در نتيجه اين گزارشات بي

ا اينتليجنت و ي» سيا«بدبين شده بودند و ھمه را به چشم جاسوس 
  ديدند!  ب مي –گ  –سرويس و يا ك 

اشكال ديگر ساواك (در زمان مديريت نصيري) اين بود كه با ھويدا ساخته 
ھاي  وزير گزارشات مثبت در مورد پيشرفت بودند و مطابق ميل نخست

دادند و تصويري از  ھمه جانبه و توسعه امور مملكت به شاه مي
يران را در پيش چشمان شاه خوشبختي و رفاه و سعادت مردم ا

  گشودند. گويي در اين مملكت حتي يك ناراضي ھم وجود ندارد.  مي
  

متأسفانه شاه اين مطلب را باور كرده بود و وقتي در جريان تأسيس حزب 
فراگير رستاخيز اعQم شد كه ھر كس در اين مملكت ناراضي است 

يك نفر تقاضاي خروج از تواند بيايد پاسپورت خود را بگيرد و برود، تنھا  مي
در اين «گفت:  مملكت را داد و شاه با توجه به اين مطلب ھميشه مي

  »مملكت يك نفر ناراضي بود كه او ھم پاسپورتش را گرفت و رفت!
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ارتشبد نصيري (رئيس ساواك) به جاي پرداختن به وظايفش به يك 
  د.ماشين امضاء تبديل شده بود و اداره ساواك با پرويز ثابتي بو

  
سازي سرگرم بود و  نصيري در شمال ايران و در كيش به ساختمان

كرد. اشكال ديگر او عQقه مفرطش به ارتباطات  ھاي اقتصادي مي فعاليت
پرداخت و از  جنسي گسترده با زنان بود و اوقات خود را به اين امور مي

 ماند. بايد بگويم كه اصو�ً انتخاب نصيري براي اش بازمي وظايف كاري
ھاي �زم براي كارھاي  رياست ساواك كار درستي نبود و نصيري قابليت

امنيتي و اطQعاتي را نداشت. او چون سالھا در گارد شاھنشاھي 
ھم وفاداري  32مرداد سال  28تا  25خدمت كرده و در جريان حوادث 

خودش را به شاه نشان داده بود به اين پست رسيد و لياقت بيشتري از 
  اد.خود نشان ند

آمد چون نصيري خودش را سگ اعليحضرت  شاه از او خوشش مي
در » چاكر«ناميد از روي احترام بود و  ناميد. اينكه او خود را چاكر مي مي

ھاي دور وجود داشته و براي عرض احترام و  فرھنگ فارسي از گذشته
يك » چاكر«رود. اصو�ً لفظ  رفته و اكنون ھم به كار مي ارادت به كار مي

طQح درباري بوده است. اما اينكه يك نفر خود را سگ بنامد براي ما اص
  قابل قبول نبود.

  
ام. اولي ھمين  من در طول زندگيم دو نفر را به كلي فاقد كارآكتر ديده

ناميد و دومي دكتر  ارتشبد نصيري بود كه خود را سگ شاھنشاه مي
  زاد شاھنشاه است. گفت غQم خانه اقبال بود كه مي

اينكه چندين بار ميان اسدهللا علم و دكتر اقبال بر سر به كار بردن  جالب
غQم « گفت او اصطQح  اين اصطQح دعوا و درگيري شده بود و اقبال مي

را ابداع كرده و علم مدعي بود كه قبل از وي پدرش ھم غQم » زاد خانه
  زاد اعليحضرت رضاشاه و محمدرضاشاه بوده است! خانه

بود و اين توھم را ھمين اطرافيان خائن و چاپلوس و  شاه دچار توھم
  متملق و دروغگو به ذھن او انداخته بودند.

  
حتي در آمريكا ھم مخالفان سياسي وجود دارند حتي در انگلستان ھم 
زندانيان سياسي وجود دارند. چطور شاه باورش شده بود كه در ايران 

رج شده است. ھنوز فقط يك ناراضي وجود داشته و او ھم از كشور خا
  براي من مبھم است!
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كوپتر از فراز  اعليحضرت فقط روزي متوجه پايان كار خود شد كه با ھلي

تھران به تماشاي تظاھرات مردم پرداخت و شخصاً ديد كه ميليونھا نفر در 
  دھند. مي» مرگ بر شاه«ھاي گره كرده شعار  خيابانھاي تھران با مشت

  
عريف كرد كه شاه بعد از بازگشت از آن بازديد بعدھا شھبانو فرح برايم ت

ھاي پھلوي و ديبا به   ھوايي دستور داد تمام افراد فاميل و نزديكان خانواده
فوريت از كشور خارج شوند. ھمه كساني كه به نوعي وابسته به دو 
خانواده پھلوي و ديبا بودند به فوريت كشور را ترك كردند. افسران 

ان بلندپايه مملكتي با كسب اجازه از شاه از عاليرتبه ارتش و مدير
وزيري  مملكت خارج شدند و فقط شخص شاه و شھبانو تا روز نخست

بختيار در كشور باقي ماندند. تنھا كساني گير افتادند كه از نظر شاه در 
ھاي مملكت ناشي  سال گذشته به نوعي خيانت كرده و آشوب 13طول 

  از عملكرد اشتباه آنھا بود.
  

عي كه در پاناما بوديم اعليحضرت از اعدام بعضي سران رژيم موق
كردند اما از  شاھنشاھي توسط دادگاه انقQب اظھار خوشوقتي مي

اعدام سپھبد اميرحسين ربيعي فرمانده نيروي ھوايي و سرتيپ 
  خسروداد فرمانده ھوانيروز ناراحت شدند.

  
فرصت كافي براي  اعليحضرت اين دو نفر را زنداني نكرده بودند و آن دو

فرار از كشور را داشتند. ليكن دير جنبيدند و به دام افتادند. فرزند 
وا�حضرت اشرف ھم كه فرمانده يگان ھاوركرافت نيروي دريايي در 
  بندرعباس بود نتوانسته بود از كشور بگريزد.

  
آورد كه در موقع  فرستاد و به ياد مي شاه به روان سپھبد ربيعي درود مي

ز ايران ربيعي و خسروداد خود را به روي پاھاي شاه انداخته و از خروج ا
او خواسته بودند تا چند ساعت ديگر در ايران بماند و به آنھا اجازه بدھد تا 
  مخالفان را بمباران ھوايي كند.

  
داستان عزيمت شاه از كشور و سرگرداني او در مصر، مراكش، پاناما، 

  دھنده است. تكانمكزيك، گرانادا و آمريكا بسيار 
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ھا به   برم. ھنگامي كه آمريكايي من يك جمله شاه را ھرگز از ياد نمي
كوشيدند تا از ورود وي به آمريكا جلوگيري كنند  ھاي مختلف مي بھانه

  »اي كاش ھرگز به دنيا نيامده بودم!«اظھار داشت: 
  

روي در آن روزھاي پايان عمرش ھمه نزديكانش نقاب از چھره كنار زدند و 
واقعي خود را به او نشان دادند. جعفر شريف امامي و محمدجعفر 
بھبھانيان و ھوشنگ انصاري كه ھر يك مقاديري از اموال شاه را در خارج 

كردند ھر يك به توان خود تا توانستند از اموال شاه   كشور سرپرستي مي
  دزديدند.

جا آمد و شاه از در مصر شاه بھبھانيان را احضار كرد و او از سوئيس به آن
او خواست تا اسناد مربوط به اموال غيرمنقول و منقول را به او برگرداند و 

ھاي  ھاي سوئيس اطQع دھد كه از آن پس شاه شخصاً حساب به بانك
  خود را سرپرستي خواھد كرد.

  
شريف امامي را ھم احضار كرد كه او نيامد و تلفني اطQع داد كه آنچه 

ھاي ايشان منتقل كرده است.  ست را به حسابمربوط به شاه بوده ا
اش  ادبي كرده و نيامد و گفت مشغله كاري  ھوشنگ انصاري ھم بي

  دھد. اجازه مسافرت را به او نمي
اي ھمراه شاه و شھبانو بودند. من ھم  در آن روزھاي خروج از ايران عده

  از آمريكا به آنھا پيوسته بودم.
اي ايران  ز دانشجويان و مخالفان حرفهاي ا مدتي قبل از سقوط رژيم عده

(مقيم آمريكا) به سفارت ايران حمله كرده و آن را اشغال كردند و من به 
ناچار نتوانستم در سر كار خودم حاضر شوم. از آن پس اداره سفارت را 
جوان كم سن و سالي به نام روحاني در دست گرفت كه داماد ابراھيم 

زرگان بود. (وقتي كه ھنوز رسميت نداشت يزدي وزير امور خارجه دولت با
و يك دولت سايه در كنار دولت بختيار بود.) اما دولت آمريكا با 

كنندگان سفارت برخورد نكرد و حاكميت دولت جديد انقQبي و  اشغال
  سفير خود خوانده آنھا بر سفارت را پذيرفت.

  
ياحضرت يكي از دوستان صميمي شھبانو ھم در ايران جا مانده بود و عل

بيم آن داشتند كه او به دست انقQبيون بيفتد و اعدام شود. اين فرد آقاي 
فريدون جوادي بود كه اعليحضرت از او متنفر بودند و ھميشه بين ايشان 

ناميد و   و شھبانو بر سر اين شخص دعوا بود. شاه او را بچه خوشگل مي
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ا را از دور ھ خوشگل  گفت كه خوب است اين بچه ھميشه به شھبانو مي
داد و از فريدون جوادي حمايت  خود دور كنيد(!) اما شھبانو اھميتي نمي

  كرد. مي
  

به بعد كه اعليحضرت پاي دختر  54يا  1353واقعيت اين است كه از سال 
سرلشكر آزاد را به كاخ باز كرد شھبانو براي مقابله به مثل و انتقامجويي 

  كرد. رفت و آمد مياز شاه با افرادي مانند فريدون جوادي 
متأسفانه اين فريدون جوادي موفق به فرار از ايران شد و به آمريكا آمد و 
در نيويورك موقعي كه شاه در بيمارستان بستري بود خودش را به 
شھبانو رساند و باعث عذاب و ناراحتي شاه در آن روزھاي آخر عمر 

  گرديد.
  

بسيار جالب است و ماجراي فراري دادن فريدون جوادي از ايران ھم 
شھبانو فرح براي آنكه او را از ايران خارج كنند يك ميليون د�ر به فرزند 

كرد و دوستاني در ايران داشت  راننده شاه كه در لندن زندگي مي
  دستمزد پرداختند.

  
موقعي كه در مصر بوديم يك شب در سر ميز شام خانم جھان سادات، 

ا�صل و بسيار خونگرم و  ھانيھمسر رئيس جمھوري مصر كه يك زن اصف
مھربان بود از شاه سئوال كرد كه چرا در برابر مخالفان شدت عمل از خود 

  ارادگي و انفعال و شكست شده است؟ نشان نداده و دچار بي
آمده نھضت را متQشي كند اما فرار سربازان از  شاه گفت كه بدش نمي

سران گارد ھا و حملة مسلحانه يك سرباز وظيفه به اف پادگان
شاھنشاھي در سالن ناھارخوري اين فرصت را از او گرفت و معلوم بود 

كرد افسران و  كه در اين شرايط اگر دستور كشتار مخالفان را صادر مي
كردند و چه بسا كه عليه خود  داران و به ويژه سربازان تبعيت نمي درجه

  وي اقدام كنند.
ردانگي او در كشتار سپس خانم جھان سادات از قاطعيت شوھرش و م

المسلمين و مسلمانان بنيادگرا تعريف و  مخالفان و به ويژه اعضاي اخوان
  تمجيد كرد كه در واقع تعرضي به شاه و ضعف او بود.

  
پرزيدنت سادات كه تا آن موقع ساكت نشسته بود براي اينكه جو را 
عوض كند و موضوع صحبت را تغيير دھد مطلب تاريخي بسيار جالبي را 
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به ياد شاه آورد و گفت كه شاه را براي اولين بار در مراسم خواستگاري 
  ايشان از علياحضرت ملكه فوزيه ديده است.
شاه كنجكاو شد و توضيح بيشتري خواست و پرزيدنت سادات گفت: 

وقتي كه وليعھد جوان ايران (شاه بعدي) براي خواستگاري از پرنسس «
در افسران تشريفات ارتش در مراسم فوزيه به قاھره آمده بود او جزو كا

  استقبال از وليعھد ايران بوده است!
  

محمدرضاشاه از اين يادآوري تاريخي خيلي خوشحال و مشعوف شد و 
  ھاي چند لحظه قبل جھان سادات را فراموش كرد. متلك

  
بايد بگويم كه پرزيدنت سادات مرد وفاداري بود و عليرغم حمQت شديد 

لتأسيس شاه را پناه داد و از او در كاخ پذيرايي دولت دولت انقQبي جديدا
  پذيرايي گرمي كرد.

خواھم به عنوان وزير خارجه اسبق ايران و  براي نخستين بار در تاريخ مي
ترين شخص عرض كنم كه عامل اصلي صلح اعراب و اسرائيل و به  مطلع

ويژه عامل اصلي امضاي قرارداد صلح ميان اسرائيل و مصر شخص شاه 
  بود و �غير!

  
ايران در آن زمان يك ميليارد د�ر به مصر كمك مالي بQعوض داد تا با 
استفاده از آن كانال سوئز (تنھا منبع درآمد ارزي مصر) را �يروبي و 
بازگشايي كند. در حدود ھمين مبلغ را ھم به اسرائيل داديم و چون 

ه مذاكره و امضاي روابط خوبي با ھر دو كشور داشتيم توانستيم آنھا را ب
  قرارداد صلح متقاعد كنيم.

گذار اين صلح شخص شاه  البته امضاي قرارداد بعدھا انجام شد اما پايه
  نگاران در آينده بايد به اين مطلب توجه كنند. ايران بود و تاريخ

  
موقعي كه در مصر بوديم شاه به ياد جلسات احضار ارواح وا�حضرت 

م گرفت در مصر به احضار روح پدرش بپردازد اشرف در تھران افتاد و تصمي
  و با او گفتگو كند.

  
در تھران وا�حضرت اشرف با استفاده از چند ھيپنوتيزور و مديوم قوي و 

كرد. آن  احضاركننده ارواح جلسات احضار ارواح را به طور مرتب برگزار مي
اي داشت و  العاده موقع يك استوار در ارتش بود كه قدرت روحي خارق
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كرد. يك نفر نويسنده پا به سن ھم در مؤسسه اطQعات  احضار ارواح مي
نوشت و خودش ھم استاد  بود كه مطالب جالبي در مورد احضار ارواح مي

  در اين فن بود.
  

شدم و ھنوز ھم تصورم اين  من گاھي در جلسات احضار ارواح حاضر مي
مدعي  است كه احضار روح در كار نيست، بلكه شخص ھيپنوتيزور كه

احضار ارواح است در واقع حاضرين در جلسه را به خواب مغناطيسي 
قبو�ند  برد و وقتي آنھا ھمه در خواب مغناطيسي ھستند به آنھا مي مي

كه در حال صحبت با روح موردنظرشان ھستند. (تصور من اين است و 
ام نسبت به اين  شخصاً با آنكه در چندين جلسه احضار ارواح شركت كرده

  اعتماد ھستم!)  لب بيمط
  

به ھر حال يك نفر احضاركننده ارواح پيدا كردند و آن چند شب كه در مصر 
بوديم بازي احضار ارواح برقرار بود و شاه كه به شدت بيمار بود و در اثر 
استفاده از داروھاي قوي ويژه بيماران سرطاني دچار توھمات ذھني 

لسلطنه و محمدعلي فروغي ا كرد با رضاشاه و قوام شده بود ادعا مي
  اند! تماس گرفته و آنھا چه و چه به او گفته

  
حا� چطور يك نفر احضار كننده روح كه مصري بود و زبان فارسي 

دانست ترتيب مQقات شاه و گفتگوي او را با رضاشاه و رجال متوفي   نمي
  ايران داده بود براي ما ھنوز �ينحل مانده است.

د راكفلر بانكدار معروف آمريكايي و يكي از چند نفر در مصر كه بوديم ديوي
كه گفته » چيس مانھتن«دار بزرگ جھان و صاحب بانك معروف  سرمايه

ھاي  اش (خانواده راكفلر) بيشتر از دارايي شود دارايي او و خانواده مي
دولت آمريكا است به ديدن شاه آمد. بايد بگويم در ميان دوستان 

از آنھا دوست صميمي من ھم ھستند آمريكايي شاه كه بعضي 
كس را مانند آقاي ھنري كيسينجر، فرانك سيناترا، ريچارد نيكسون و  ھيچ

  دوست و پايمرد نديدم! ديويد راكفلر باعاطفه و رفيق
ھاي ديويد راكفلر و نفوذ او نبود شاه را در پاناما تحويل  مطمئناً اگر پيگيري

كيسينجر مرتباً به شاه تلفن  داده بودند. فرانك سيناترا و نيكسون و
زدند و در آن شرايط بحراني كه شاه بيش از ھميشه به دلداري و  مي

  دادند.  حمايت دوستان نياز داشت به او تقويت روحي مي
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ھنري كيسينجر كه يك نفر يھودي آمريكايي و از مردان پرنفوذ صحنه 
طر سياسي آمريكا و وزير خارجه اسبق آمريكا بود شاه را به خا

ستود و معتقد بود آمريكا و اسرائيل  ھايش به اسرائيل ھميشه مي كمك
  بايد با ھمه توان از شاه حمايت كنند.

  
بعدھا كه در آمريكا بوديم آقاي راكفلر كه سالھا معاون رئيس جمھوري 
آمريكا بود و از مسائل فوق محرمانه اطQع كافي داشت به شاه گفت كه 

ايران را به كلي فراموش كند زيرا منافع بايد فكر بازگشت سلطنت به 
  آمريكا با منافع شاه و سلطنت منافات دارد.

  
كرد از شاه و حكومت سلطنتي  او گفت كه تاكنون منافع ما ايجاب مي

كند كه حمايت از شاه را  حمايت كنيم و اكنون منافع درازمدت ما حكم مي
  كنار بگذاريم.

  
ھاي  ر كرده بودم معناي حرفمن چون سالھا در دستگاه ديپلماسي كا

  فھميدم. راكفلر را بھتر مي
گفت برنامه درازمدت آمريكا انحQل اتحاد شوروي و تجزيه اين  راكفلر مي

امپراطوري است. او گفت كه آمريكا به دنبال درگير كردن اتحاد شوروي با 
جھان اسQم است. در آن زمان ھنوز نيروھاي شوروي وارد افغانستان 

د. مدتي بعد كه شوروي وارد افغانستان شد راكفلر با يادآوري نشده بودن
بيني خود گفت كه شوروي اشتباه آمريكا در ويتنام را تكرار كرده و  پيش

  قوايش در افغانستان تحليل خواھد رفت.
  

ھا موفق شدند اتحاد شوروي را به جنگي ناخواسته  بدين ترتيب آمريكايي
نھادھاي مخفي و نظامي آمريكا  بكشانند و سپس سازمان سيا و ساير

  با تجھيز مجاھدين افغاني شوروي را در مرداب افغانستان گير انداختند.
  

ھاي بنيادگراي اسQمي در مرزھاي  راكفلر معتقد بود با ايجاد حكومت
توان بنيادگرايان را به جان شوروي انداخت و پنجاه ميليون   شوروي مي

درگير كرد و نھايتاً شوروي را به ھا  مسلمان اتحاد شوروي را با روس
ھاي آن روز راكفلر ثابت شد و  تجزيه كشاند. در سالھاي بعد صحت حرف

جمھوري مستقل تجزيه شد و حتي  15اتحاد شوروي به 
ھاي  ھا در داخل فدراسيون روسيه ھم به جنگ ناسيوناليست
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  طلبانه روي آوردند. استقQل
  

فروش نفت بود. اتحاد شوروي در  بايد بگويم كه اقتصاد شوروي مبتني بر
ترين صادركننده نفت جھان بود و با گران بودن بھاي نفت  آن زمان بزرگ

كرد و اين د�رھاي نفتي را براي سرنگوني  درآمد زيادي كسب مي
نمود و روز به روز بر دامنه ميزان نفوذ  ھاي طرفدار غرب ھزينه مي حكومت
سبب كاھش شديد قيمت نفت گرديد افزود. بروز انقQب در ايران  خود مي

و كاھش قيمت نفت درآمد اتحاد شوروي را به يك پنجم كاھش داد و 
  سرانجام باعث متQشي شدن اقتصاد شوروي گرديد.
فروپاشي اتحاد شوروي از عواقب انقQب در ايران بود و كاھش قيمت 

اي ھفت د�ر چنان ضربه مھلكي به  د�ر به بشكه 40اي  نفت از بشكه
تحاد شوروي وارد آورد كه حتي از تأمين مخارج جنگ افغانستان و خريد ا

  گندم براي مردم خود بازماند.
  

در مصر بيماري شاه شدت گرفت و پزشكان فرانسوي اطQع دادند كه 
شاه مدت زيادي زنده نخواھد ماند زيرا عQوه بر مشكل پروستات، كبد و 

  فت كرده بود.)طحال ايشان ھم بزرگ شده است. (سرطان پيشر
  

اگر چه اين مطالب را فقط به شھبانو گفتند و در حضور شاه طوري رفتار 
كردند تا از وخامت حال خود مطلع نگردد اما شاه كه آدم باھوشي بود به 
  فراست دريافت كه روزھاي پايان عمرش فرا رسيده است.

  
 آن شب با آنكه پزشكان، محمدرضا را از نوشيدن مشروبات الكلي منع

اش (كوري وايزر) را نوشيد و پس از چند  كرده بودند شاه كنياك موردعQقه
بار پر و خالي شدن گيQس ناگھان به گريه افتاد و ھمگان را منقلب 

  ساخت.
  
  

ھاي شاه كرد و وقتي شاه  خانم ليلي ارجمند شروع به ماليدن شانه
 من درست حال فرماندھي را«قدري حالش جا آمد با ناراحتي گفت: 

دارم كه سربازان خود را در ميدان جنگ تنھا گذاشته و گريخته است! اگر 
آيد ھرگز كشور را ترك  دانستم كه مرگ اين قدر زود به سراغم مي مي
شد در كشور باقي  كردم و حتي اگر به قيمت كشته شدنم تمام مي نمي
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  ماندم. مي
كردم و   سپس اضافه كرد كه اگر از كشور خارج نشده بودم و مقاومت مي

  كرد! شدم �اقل تاريخ درباره من طور ديگري قضاوت مي حتي كشته مي
  

در روزھاي اوليه سقوط سلطنت و روي كار آمدن دولت انقQبي در ايران، 
فكر وجود ارتباط ميان آمريكا و دولتمردان جديد در تھران فكري 

غال رسيد اما بعداً كه سفارت آمريكا اش لوحانه و خام به نظر مي ساده
شد و اسناد آن به دست تندروھا افتاد معلوم شد كه آمريكا از دو دھه 
  قبل با رھبران اپوزيسيون در تماس بوده است.

  
بزرگ است و در » رياكار«اين اسناد به دنيا نشان داد كه آمريكا يك 
ھاي ھمپيمان خود حمايت و  كشورھاي جھان سوم در حالي كه از دولت

  دھد. حال آلترناتيو آنھا را ھم پرورش مي كند در عين پشتيباني مي
  

زاده كه وزير خارجه دولت  اي از اين افراد مانند صادق قطب بعدھا عده
ھا ھم نظير ابوالحسن   انقQبي بود به جوخه اعدام سپرده شدند و بعضي

ھاي نادر دنياي  صدر به خارج گريختند. (و اين از عجايب روزگار و بازي بني
جمھوري اسQمي حا� از مخالفين جدي  لين رئيسسياست است كه او

نظام ديني و جمھوري اسQمي است و در پاريس به طور مرتب با شھبانو 
كند و براي سرنگوني جمھوري اسQمي طرح و برنامه  فرح مQقات مي

  دھد...) مي
  

ھاي آمريكايي  موقعي كه ايرانيان به سفارت آمريكا حمله كردند و ديپلمات
زاده موفق شد به مقامات آمريكا بقبو�ند  ان گرفتند صادق قطبرا به گروگ

  تا شاه را دستگير و به ايران مسترد كند.
موقعي كه در پاناما بوديم موضوع دستگيري شاه و استرداد او به ايران 
وارد مراحل جدي و خطرناكي شد و اگر آقاي راكفلر و كيسينجر به داد 

گا شاه را به دستور كارتر تحويل  ريهشاھنشاه نرسيده بودند، مانوئل نو
  ايران داده بود!

  
  
وزير امور خارجه ايران از زمان جواني و اقامت در » زاده صادق قطب«

آي) در ميان  –بي  –اي) و (اف  –آي  –سي «ھاي  آمريكا براي سازمان
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كرد. او از افراد  دانشجويان ايراني و اعراب مقيم آمريكا جاسوسي مي
شد. من  تماد آمريكا بود و يك مأمور چندجانبه محسوب ميبسيار مورد اع

دانستم كه اصQً دانشجو نيست و آدم  شناختم و مي او را خوب مي
  كند.  اي است كه براي پول كار مي طلب و عنصر ويژه فرصت

  
ما در آمريكا سفارتخانه معظمي داشتيم و سوابق ايرانيان مقيم آمريكا در 

دانستم كه خيلي از  ھمين دليل من خوب مي شد و به آنجا نگھداري مي
اند و خودشان را در  اين افراد كه حا� به عنوان انقQبي به ايران رفته

اند داراي مليت مضاعف آمريكايي ھستند و به قول  حكومت وارد كرده
  باشند. مقامات اطQعاتي، نفوذي مي

  
ما بعد كه پذيرفتند ا كردم نمي ھا را به شاه منتقل مي وقتي اين حرف

سفارت آمريكا در تھران توسط دانشجويان تندرو اشغال شد و آنھا 
ھاي به ظاھر  ھاي سفارت را منتشر كردند بسياري از چھره پرونده

انقQبي را به واسطه ارتباط با دولت آمريكا و يا حتي جاسوسي براي 
وزير آنھا ھم  آمريكا دستگير و تحويل زندان دادند و حتي معاون نخست

  عداً مأمور آمريكا از كار درآمد.ب
ھاي يك مخالف است، بلكه  زنم كه بگوئيد حرف ھا را من نمي اين حرف

اسنادي است كه در سفارت آمريكا به دست آمد و پس از انتشار منجر 
اي از آنھا در  به دستگيري عده زيادي از دولتمردان جديد ايران گرديد. عده

Qب جاسوسي طو�ني مدت براي ضمن محاكمات خود در دادگاه انق
  آمريكا اعتراف كردند.

  
از روزي كه اعليحضرت و شھبانو و ھمراھان به مصر آمدند و من به آنھا 
پيوستم ھميشه پاي يك گيرنده راديويي نشسته و به اخباري كه از 

كرديم. شنيدن اين اخبار آخرين قواي جسمي  رسيد گوش مي تھران مي
شد كه  برد و او اصQً باورش نمي حليل ميو دماغي پادشاه را ھم به ت

ھاي سلطنتي توسط مردم اشغال  ھاي نظامي و كاخ ھا و پادگان كQنتري
برد. شھبانو كه بيشتر از  كرد در رويا به سر مي شده است. واقعاً فكر مي

محمدرضا توان عقلي و فكري خود «گفت:  ما متوجه روحيات شاه بود مي
  »را از دست داده است

  
بار آن پادشاه بود و ما از اينكه شاه مملكت را در اين  اين عاقبت تأسف بله
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  برديم؟! ديديم واقعاً رنج مي وضعيت ناگوار مي
  

بھمن  25بدترين خبر براي شاه و براي ما اشغال سفارت آمريكا در روز 
كه عيد مذھبي » سنت والنتين«بود. حمله به سفارت در روز  1357

رفت اين اولين حمله به سفارت آمريكا بود و آمريكائيان است صورت گ
گرا بودند بعداً محل  اي از نيروھاي چپ كنندگان سفارت كه عده اشغال

سفارت را تخليه كردند اما بعد از مدتي سفارت مجدداً و اين بار براي 
  مدتي طو�ني اشغال شد.
 ما در آن موقع از طريق تلفن با بعضي دوستان و آشنايان خود در تھران
تماس داشتيم و اطQع يافتيم كه در اين حمله ويليام سوليوان (سفير 

وزير شاه) كه در محل  وقت آمريكا) و شاھپور بختيار (آخرين نخست
اي در حوالي ميدان ژاله  سفارت مخفي بوده دستگير و به محل مدرسه

  اند. (كه مقر رھبران انقQب بود) منتقل شده
  

سياسي چه معنايي دارد؟ در اين حمله به يك سفارتخانه در عرف 
العمل قطع رابطه سياسي ميان دو كشور است،  شرايط كمترين عكس

اما آقاي سايروس ونس وزير امور خارجه آمريكا اعQم كرد كه اشغال 
  سفارت آمريكا موجب قطع روابط ايران و آمريكا نخواھد شد.

  
ان كه دولت داد كه آمريكا با دولت جديد اير اين طرز برخورد نشان مي

شد و مھندس بازرگان در رأس آن قرار داشت ارتباط  موقت ناميده مي
  اي دارد. حسنه

  
اعليحضرت و ھمراھان با ھواپيماي اختصاصي شھباز كه يك ھواپيماي 

بسيار مدرن و با تجمQت شاھانه بود از كشور خارج  747جت بوئينگ 
راكش و بالعكس شده بودند و با ھمين ھواپيما به مصر و از مصر به م

» ياتا«المللي  ھاي بين رفت و آمد كردند. اما چون اين ھواپيما در فھرست
تحت مالكيت دولت ايران قرار داشت متوجه شديم كه ممكن است دولت 
ايران با تمسك به راھھاي قانوني ھواپيما و مسافران آن را توقيف كند. 

موماً از نيروي پس شاه دستور داد تا خلبان معزي و خدمه پرواز كه ع
  ميليون د�ري را به ايران بازگردانند. 25ھوايي بودند ھواپيماي 

  
اي بود و به اعليحضرت عQقه زيادي داشت.  سرھنگ معزي خلبان ورزيده
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او شخصاً مايل بود نزد ما بماند اما به دستور شاه به ايران بازگشت و 
به سازمان چريكي  ھواپيما را به مسئو�ن دولت جديد تحويل داد. او بعداً 

مجاھدين خلق پيوست و به ھمكاري با مسعود رجوي و ابوالحسن 
صدر پرداخت. در آن موقع علياحضرت شھبانو خيلي به اعليحضرت  بني

انتقاد كردند كه چرا فكر چنين روزي را نكرده و ھواپيما را به نام خود به 
  ثبت نداده است!

دن ھواپيما خيلي خوشم آمد و من از اين جوانمردي اعليحضرت و بازگردان
  به سھم خود از ايشان تشكر كردم.

  
در واقع اعليحضرت نيازي به گرفتن اين ھواپيما نداشتند زيرا ايشان با 

شد  ميليارد د�ر تخمين زده مي 40ھايي كه نزديك به  دارايي
توانستند ھر وقت مايل باشند يك فروند از نوع جديد آن را خريداري  مي
  كنند.

  
ل ديگر اعليحضرت در ايام خروج از ايران وجود اطرافياني بود كه اصQً مشك

كردند و به شاه مملكت (!) به عنوان يك  مراعات حال ايشان را نمي
  كردند! نگاه مي» مادر خرج«صندوقچه پول و 

ھاي مصر و مراكش و مكزيك و پاناما و مراكز   اين اطرافيان در ھتل
كردند و صورتحساب اعمال  د ميخواستن خوشگذراني ھر غلطي مي

گذاشتند. مثQً آقاي كامبيز آتاباي  قبيح خود را به حساب اعليحضرت مي
روزي چند نوبت دختران جوان ماساژور را به سوئيت مجلل خود در ھتل 

گذاشت. يا  كرد و دستمزد آنھا را به حساب شاه مي مأمونيه دعوت مي
ارد�ر باخته بود و حا� از شاه خانم اميرارجمند در قمار شبانه دويست ھز

  خواست تا آن را بپردازد. مي
  

برخي از ھمراھان به قدري وقيح بودند كه دستمزدھاي كQن 
نشيني با زنان مخصوص بار ھتل را ھم به حساب مخارج شاه  شب
  گذاشتند. مي

ھا فزوني گرفت و وقتي به ھشتصد ھزار د�ر  كم كم اين صورتحساب
ايم و در  نيك نيامده ما به پيك«است و به آنھا گفت: رسيد شاه ھمه را خو

اينجا پول زيادي نداريم و وزارت درباري ھم وجود ندارد تا مخارج ما را 
تواند ھمين  بپردازد بنابراين ھر كس قادر به تأمين مخارج خود نيست مي

  الساعه ما را ترك كند!
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ي با تضرع و گريه اي به التماس و گدايي افتادند و حت در اولين موقع عده
گفتند  خواستند تا پولي به آنھا بدھد. البته ھمه آنھا دروغ مي از شاه مي

ھاي بانكي خود در اروپا و آمريكا را كامQً پر و مملو از د�ر و  و قبQً حساب
ارزھاي معتبر كرده بودند و ھمه آنھا داراي خانه و آپارتمان و امQك 

خواستند كه  اما با تضرع و حتي گريه مي باارزش در اروپا و آمريكا بودند
كردند كه حتي پول سفر به اروپا و  شاه به آنھا پولي بدھد و ادعا مي

  آمريكا را ھم ندارند.
  

ھزار د�ر از شاه  50تا  20به ھر حال آنھا موفق شدند ھر يك مبالغي از 
گويند و  بگيرند و ھر چه من به اعليحضرت عرض كردم كه اينھا دروغ مي

ضع مالي خوبي دارند، شاھنشاه(!) با جوانمردي قبول كردند كه پولي و
  به آنھا پرداخته شود.
حتي كامبيز آتاباي كه قوم و خويش اعليحضرت بود ھم موقعيت را براي 
تيغ زدن شاه مناسب ديد و گفت اگر چه نيازي به پول ندارد اما اگر شاه 

اشت و خوشبختي به به او پولي بدھد اين پول براي او شگون خواھد د
  ارمغان خواھد آورد!

  
  اعليحضرت از اين چرت و پرت آتاباي خوشش آمد و صدھزار د�ر به او داد.

  
اش  اصو�ً اعليحضرت آتاباي را خيلي دوست داشت چون او خواھرزاده

  السلطنه) بود.  (پسر ھمدم
نگاران مخفي مانده است و  بعضي مسائل خانوادگي پھلوي از ديد تاريخ

داند كه اعليحضرت فقيد (رضاشاه) قبل از آنكه به تھران بيايد  ي نميكس
در ھمدان موقعي كه يك نفر قزاق ساده بود با يك زن ھمداني به نام 
صفيه ازدواج كرد و از او صاحب يك دختر و يك پسر شد كه اين دختر 

السلطنه) بعدھا با آقاي ابوالفتح آتاباي ازدواج كرد و اين فرزند  (ھمدم
  كامبيز آتاباي) در واقع خواھرزاده شاه بود.(
  

داند اين است كه اعليحضرت  كس نمي باز داستان جالب ديگري كه ھيچ
در فاصله طQق دادن ملكه ثريا و ازدواج با ملكه فرح با يك خانم تھراني 

كرد و بدون ازدواج رسمي از ايشان صاحب يك دختر به نام  زندگي مي
كند  آنجلس زندگي مي انم كه اكنون در لسشد. اين دختر خ» فوميكا«

پس از تولد به مادرش سپرده شد و اعليحضرت حاضر به اعطاي لقب 
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شاھزادگي به او نشدند زيرا ازدواج ايشان رسمي نبود و اعQم آن سبب 
اي  شد. به ھمين خاطر اعليحضرت امكانات مالي گسترده مشكQتي مي

ي نيز براي او و دخترش تعيين ا به آن زن بخشيد و حقوق و مقرري ويژه
  كردند تا به خارج از كشور برود و دور از ايران و دربار زندگي كند.

  
وي كه  –تي  –ھمين شبكه تلويزيوني فارسي زبان معروف به پارس 

كند متعلق به دختر  ھاي جالبي (!) پخش مي اكنون در لس آنجلس برنامه
  شاه يعني خانم فوميكا پھلوي است!

در تھران  1338كه يك سال از رضاجان(!) بزرگتر است و سال اين دختر 
متولد شده است بسيار دختر مھربان و باعاطفه است و موقعي كه شاه 

الكبير آمد و  و ھمراھانش در مراكش بودند به اتفاق مادرش به قصر جنان
خود را به پاھاي پدرش انداخت و او را غرق بوسه كرد. شاه در آن حالت 

اي به پدرش دارد بسيار  العاده ديدن اين دختر كه شباھت فوقبحراني از 
ھاي خود را به او  خوشحال شد و بعدھا شنيدم كه نيم درصد از دارايي

  بخشيده است.
  

ھاي اطرافيان ندارد بسياري از  با اخطار شاه كه ديگر پولي براي ولخرجي
آمده  كساني كه از تھران با ھواپيماي اختصاصي و ھمراه شاه به خارج

بودند اطراف ايشان را خالي كردند و سراغ سرنوشت خود رفتند و دور و 
  بر شاه و شھبانو خلوت شد.

  
موقعي كه سلطان حسن دوم پادشاه مراكش تحت فشارھاي دولت 
انقQبي ايران تصميم به اخراج محترمانه ما گرفت اعليحضرت از من 

  ن باشم.خواستند تا به فكر يافتن پناھگاھي امن براي ايشا
  

من فوراً به ديدار سفيركبير آمريكا در رباط رفتم و به سفير پاركر گفتم كه 
سال  37در اين شرايط بحراني آمريكا بايد به دوست وفاداري كه در طول 

اي آمريكا بوده است بشتابد و  سلطنت خود ھميشه حافظ منافع منطقه
  او را به آمريكا راه دھد.

  
وز يك ھفته بيشتر از اشغال آمريكا در تھران اما سفير پاركر گفت كه ھن

نگذشته و اگر ما شاه را در آمريكا بپذيريم ممكن است منافع آمريكا در 
  تھران و يا حتي سراسر منطقه به خطر بيفتد.



24 

 

 

من از شاه خواستم شخصاً به آقاي برژينسكي (كه در طول زمان 
ن دريافت كرده سلطنت اعليحضرت بارھا ھداياي گرانبھايي از دربار ايرا

بود و خود من در زمان تصدي سفارت ايران در آمريكا بارھا براي او فرش و 
  پسته و خاويار و صنايع دستي گرانبھا فرستاده بودم) تلفن بزند.
شاه اين پيشنھاد را نپذيرفت و به جاي آن به آقاي ديويد راكفلر تلفن كرد، 

گيري و  داد موضوع را پي ولي اين گفتگو مؤثر نبود و راكفلر با آنكه قول
اين مردك روستايي «شخصاً با پرزيدنت كارتر صحبت كند، به شاه گفت: 

  » مايل نيست شاه به آمريكا بيايد!
  

من تعجب ميكنم و «اعليحضرت پس از گذاشتن گوشي تلفن گفتند: 
  »فھمم! علت دشمني كارتر را با خودم نمي

  
يل عمده آن اين بود كه البته اين دشمني د�يل زيادي داشت و يك دل

اعليحضرت ھميشه طرفدار متعصب جمھوريخواھان بودند و در انتخابات 
  ھاي مالي وسيعي داده بودند. آمريكا به رقيب كارتر كمك

  
من به اعليحضرت پيشنھاد كردم به اردن ھاشمي برويم كه در آنجا 

اي داشتند و روابطشان با  اعليحضرت ملك حسين حكومت مقتدرانه
حضرت و خانواده پھلوي آنقدر صميمانه بود كه به واقع يكي از اعضاي اعلي

  شد. خانواده پھلوي محسوب مي
  

اما علياحضرت شھبانو و مادرشان (خانم فريده ديبا) با اين مطلب 
مخالفت كردند و گفتند اردن يك كشور عربي عقب افتاده است و در آنجا 

  د ندارد.امكانات درماني مناسبي براي معالجه شاه وجو
بدين ترتيب من مجدداً پاي تلفن رفتم و شروع به تلفن كردن و گفتگو با 

تلفن كردم و ايشان كه عضو » ديويد آرون« دوستانم نمودم. اول به آقاي 
شوراي امنيت ملي بود به من گفتند كه در صورت ورود شاه به آمريكا 

اي ھ ممكن است مجدداً به سفارت آمريكا حمله شود، و ديپلمات
آمريكايي به گروگان گرفته شوند. حمله اول به سفارت آمريكا و اشغال 

كنندگان سفارت  چند ساعته آن با كمك دولت انقQبي پايان يافته و حمله
را ترك كرده بودند. در تھران به اعضاي سفارت گفته شده بود كه اين 
 حادثه بايد در واشنگتن جدي تلقي شود، زيرا در صورت ورود شاه به
آمريكا ممكن است حادثه سفارت تكرار شود و اين بار دولت انقQبي 
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نتواند جلوي مردم خشمگين را بگيرد. آقاي ديويد آرون گفت كه اگر شاه 
به آمريكا بيايد ممكن است در تھران اين سوءظن به وجود بيايد كه آمريكا 

كا خواھد مجدداً شاه را به قدرت برگرداند و اين براي منافع آمري مي
  خطرناك خواھد بود.
پس از چند تلفن ديگر وقتي كامQً نااميد شده بودم شھبانو فرح پيشنھاد 

را » سن موريتس«كردند تا ھمگي راه سوئيس و ويQي مجلل و باشكوه 
  » در پيش بگيريم.

  
اعليحضرت ھر سال در فصل زمستان براي تفريحات زمستاني و اسكي 

سر به فلك كشيده شمال عازم  ھاي ھاي پر برف كوھستان در دامنه
شدند و به ھمين منظور ويQي بزرگ و مجللي را در سن  سوئيس مي

موريتس خريداري و مجھز كرده بودند. در مدت كوتاھي كه اعليحضرت 
براي اسكي در سوئيس اقامت داشتند دو ھتل براي اسكان ھمراھان 

مد به شد و دولت سوئيس يكي دو ميليون د�ر درآ ايشان اجاره مي
  آورد.  دست مي

  
ھمچنين اعليحضرت و خانواده ايشان بخش اعظم ثروت خود را به 

ھاي سوئيس سپرده بودند و حا� انتظار داشتند سوئيس آنھا را با  بانك
  آغوش باز بپذيرد.

  
داري و توريسم است. در  ھا از راه د�لي اسلحه و ھتل درآمد سوئيسي
دارد و آن اينكه ھمه آنھا در طول ھا يك مثل معروف وجود  مورد سوئيسي

ھا  ھا و توريست اند و يا براي خارجي زندگي خود مدتي گارسون بوده
  اند! د�لي محبت كرده

  
گويند اگر يك نفر سر زده وارد پارلمان سوئيس  معروف است كه مي
ھمه بQاستثنا سر خود را » آھاي گارسون!«بشود و صدا بزند: 

  »چه فرمايشي داشتيد؟!«گويند:  گردانند و مي برمي
رفتن به سورتا (سن موريتس) فكر خوبي بود و چون سوئيس كشور 

ترديد شاه و  شد ھمه فكر كرديم سوئيس بي طرفي شناخته مي بي
  ھمراھانش را خواھد پذيرفت.

  
من مأمور انجام مقدمات كار شدم. اما در ھمان لحظه شروع، يعني با 
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ھا گفتند  يس نااميد شدم. سوئيسياولين تلفن به وزير امور خارجه سوئ
ھاي تحت تعقيب معذورند و  كه از پذيرش پناھندگان سياسي و يا تبعيدي

طرفي خود را نقض كنند و موجبات خشم  خواھند با پذيرش شاه بي نمي
  و عصبانيت دولت ايران را فراھم بياورند.

  
  

خواستند تأمين نفت كشورشان را به  ھاي تاجر مسلك نمي سوئيسي
  طر حمايت از پادشاه معزول ايران به خطر بيندازند.خا
  
  

وقتي ھمگان از رفتن به سوئيس نااميد شديم خانم فريده ديبا (مادر 
  شھبانو فرح) پيشنھاد انگلستان را مطرح كرد.

  
  

ساله اعليحضرت از مواھب اقتصاد ايران  37انگلستان در طول سلطنت 
ز نفت ايران يك فروشنده بزرگ مند شده بود و عQوه بر برخورداري ا بھره

اسلحه و محصو�ت صنعتي به ايران بود و در اواخر حكومت شاه شريك 
نيروھاي  1975شد. انگلستان در سال  اول تجاري ايران محسوب مي

دريايي خود را از خليج فارس بيرون برده بود و حفظ امنيت خليج فارس را 
ه شاه سپرده بود. شاه كه تا آن زمان ھزينه زيادي براي لندن داشت ب

ھميشه با محبت و ابراز دوستي خود را متعھد به منافع انگلستان 
دانست و اين مطلب را متواضعانه به ملكه و رئيس دولت انگلستان  مي

  داشت!  ابراز مي
داد و  پذيرفت خود را در موقعيت بدي قرار مي اگر انگلستان شاه را نمي

فارس و خاورميانه به اين فكر  پيمانان او در منطقه خليج ساير ھم
افتادند كه انگلستان متحد غيرقابل اعتمادي است و مسلماً اگر آنھا  مي

  ھم به سرنوشت شاه دچار شوند جايي در انگلستان نخواھند داشت.
  
  

از سوي ديگر اعليحضرت ھمه امكانات قانوني ورود به انگلستان را 
نگلستان بودند و سالھا داشتند. قبل از ھمه ايشان شھروند افتخاري ا

قبل در سفر رسمي به انگلستان ملكه اين كشور اضافه بر اعطاي 
ھاي ملي بريتانياي كبير به اعليحضرت، عنوان شھروند  با�ترين نشان
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  افتخاري را ھم به ايشان داده بودند.
در » استيل مانس«ھمچنين اعليحضرت در جنوب لندن در منطقه معروف 

نظير متعلق به دوره ويكتوريا را كه از  و قصر بي ايالت ساري يك مزرعه
ھكتاري قرار داشت  80قصرھاي تاريخي انگلستان بود و در يك محوطه 

  خريداري كرده بودند (سند آن به نام وليعھد بود.)
  
  

ما فكر رفتن به انگلستان را با اعليحضرت در ميان گذاشتيم و اعليحضرت 
  را راه نخواھد داد. بيني گفتند كه انگلستان او با روشن

  
  

با اين اوصاف من به دوستان خودم در وزارت خارجه انگلستان تلفن كردم 
  و مطلب را بيان نمودم.

ھا با خشم و تغير  بيني كرده بود انگليسي ھمانطور كه اعليحضرت پيش
توانند به ھمسر و فرزندان شاه  اين تقاضا را رد كردند و گفتند فقط مي

  و در مورد خود شاه متأسفند!رواديد ورود بدھند 
ھاي زشتي به مسئولين  وقتي مطلب را به شاه گفتم ايشان فحش

مورد بود زيرا اين   تقاضاي شما از انگلستان بي«انگليسي دادند و گفتند: 
اند، حا� چطور  ھا خودشان وسايل سقوط مرا فراھم آورده پدرسوخته

غيير پادشاھان است. انتظار داريد از من حمايت كنند؟ آنھا كارشان ت
محمدعلي شاه را آنھا بردند، احمدشاه را آنھا بردند، پدرم را آنھا بردند و 
  »خود مرا ھم آنھا به اين وضعيت انداختند!

  
ما وقت زيادي نداشتيم و شاه درست حكم يھودي سرگردان را پيدا كرده 
  بود كه در ھيچ كجاي دنيا جايي براي اقامت او وجود نداشت.

  
ه شمس در درياي مديترانه و شاھزاده اشرف در اقيانوس اطلس شاھزاد

اي  و وا�گھر شھرام(!) در اقيانوس آرام جزاير اختصاصي داشتند و جزيره
كه وا�گھر شھرام (فرزند وا�حضرت اشرف) در اقيانوس آرام خريداري 

اندازھاي زيبا و يك قصر باشكوه و  كرده بود بسيار بزرگ و وسيع با چشم
زيادي ويQي مجھز و يك اسكلة نسبتاً بزرگ و تأسيسات رفاھي  تعداد

  بود و او عQوه بر اين جزيره يك كشتي تفريحي ھم داشت.
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در نھايت فكر كرديم به يكي از اين جزاير برويم، اما اين فكر سريعاً رد شد 
رفت و  العاده رو به وخامت مي زيرا وضع جسمي و روحي اعليحضرت فوق

ھر چيز نياز به بستري شدن در يك بيمارستان مجھز را ايشان قبل از 
  داشتند.

من به عنوان آخرين شانس تصميم گرفتم به سفير سوليوان در تھران 
  تلفن كنم و از او كمك بخواھم.

  
ھايش ضمن آنكه  شاه اين فكر را پسنديد. او گفت كه سوليوان در مQقات

داد كه   اطمينان مي كرد تا كشور را ترك كند، ھميشه به او توصيه مي
  آمريكا او را خواھد پذيرفت. 
وقتي به سوليوان تلفن كردم و مطالبي در مورد بيماري و وضع نامطلوب 
روحي شاه بيان كردم سوليوان فاش ساخت كه مسئو�ن دولت جديد 

اند تا شاه را به آمريكا راه ندھند زيرا رفتن  ايران به سفارت تأكيد كرده
اي به دست تندروھا خواھد داد تا در روابط شكننده  نهشاه به آمريكا بھا

  ايران و آمريكا اخQل كنند!
  

داند شاه نياز به خدمات درماني و عمل   سفير سوليوان گفت كه مي
جراحي دارد اما در واشنگتن اين وحشت وجود دارد كه پذيرش شاه جان 
  اتباع آمريكايي را در ايران به خطر بيندازد.

اطQعات جالبي را در اختيارم گذاشت و از جمله گفت سفير سوليوان 
دولت موقت ايران نگران ھجوم تندروھا به سفارت است و به ھمين خاطر 

اي تفنگدار را به رھبري يك  آقاي دكتر يزدي وزير خارجه دولت موقت عده
نفر قصاب سابق به نام ماشاءهللا در داخل سفارت مستقر كرده و ايرانيان 

  اند. ن گروه لقب كميته سفارت آمريكا را دادهبه طنز به اي
  

سفير سوليوان گفت كه بايد شاه را تا چند روز ديگر در مراكش نگه داريد 
تا در اين مدت دولت موقت ايران موفق شود باقيمانده ھزاران مستشار 

  ھايشان را از ايران خارج كند. نظامي آمريكا و خانواده
  

داده بود با مقامات وزارت خارجه آمريكا بعد سفير سوليوان طبق قولي كه 
وارد گفتگو شد و از آنھا خواست تا پس از خروج كامل مستشاران و 
تقليل تعداد كاركنان سفارت آمريكا و كاھش سطح روابط تا حد كاردار 
  شاه را براي معالجه بپذيرند.
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صبرانه منتظر نتيجه اقدامات سفير سوليوان بوديم. اطQع داشتيم  ما بي

كه سوليوان سفارت را به دست كاردار خود سپرده و از ايران به آمريكا 
رفته است. حقيقت اين است كه من در تماس تلفني با سوليوان به او 

آميز باشد  فھماندم در صورتي كه تQشھايش براي پذيرش شاه موفقيت
مسلماً پاداش قابل توجھي دريافت خواھد كرد و ھمچنين به او گفتم كه 

اند براي جلب رضايت مقامات متنفذ واشنگتن جھت پذيرش شاه به تو مي
آنھا قول رشوه بدھد و ما در اين راه حاضريم تا يك ميليون د�ر بپردازيم! 

چرخد و  ساز بود. اصو�ً در آمريكا ھمه چيز بر محور پول مي اين روش چاره
  ارزش مطلق پول است.

  
اني از سراسر جھان ھستند ھا ملتي واحد نيستند، آنھا مھاجر آمريكايي

اند و معلوم است كه در ھر  كه براي كسب پول به آمريكا سرازير شده
كشوري ھدف فقط پول باشد ھمه به فكر منافع شخصي خودشان 

ترين مشكQت و مسائل به كمك پول سريعاً حل  ھستند و سخت
  شوند. ما ھمچنان منتظر نتيجه اقدامات در واشنگتن بوديم. مي
  

كرد  شاه روزھا تلفني با نلسون راكفلر و ديويد راكفلر گفتگو ميمحمدرضا
جمھوري آمريكا) و ديويد راكفلر  و نلسون راكفلر (معاون اسبق رئيس

دادند كه كارھا در مسير  دار مشھور) به او قول مي (بانكدار و سرمايه
 –روند. فرانك سيناترا خواننده معروف آمريكايي  آميزي پيش مي موفقيت
گفت دوستانش  كرد و به او مي صميمي شاه نيز ھر روز تلفن مي دوست

  در آمريكا منتظر ورود وي ھستند.
  

ريچارد نيكسون و پرزيدنت جانسون و ھنري كيسينجر ھم از كساني 
  كردند. بودند كه تقريباً ھر روز تلفن مي

به ھر حال يك روز ضيافت به پايان رسيد و به قول معروف انگليسي كه 
يك روز » ميھمان نبايد آن قدر بماند تا صاحبخانه او را جارو كند!: «گويد مي

امان را تمام نكرده بوديم كه رئيس تشريفات دربار ملك  صبح ھنوز صبحانه
حسن دوم بدون اطQع قبلي به اقامتگاه شاه آمد و در ھمان سر ميز 

اعليحضرت ملك حسن دوم از ميزان عQقه «صبحانه خطاب به شاه گفت: 
فر شاه به خروج از مراكش(!) مطلع ھستند و به ھمين خاطر ھواپيماي وا

اند تا فردا صبح مراكش را  اختصاصي خود را در اختيار جنابعالي گذاشته
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  »ترك كنيد!
  

ادبي تمام و بدون خداحافظي   بعد ھم بدون آنكه منتظر پاسخ شود با بي
  سالن را ترك كرد و رفت!

  و مطلب را به او اطQع داد. شاه فوراً به راكفلر تلفن كرد
خوشبختانه راكفلر خبرھاي خوبي داشت و به شاه گفت كه جاي ھيچ 

ھاي كQن  نگراني نيست و او (راكفلر) موفق شده است تا با دادن رشوه
  به مسئو�ن دولت باھاما آنھا را به پذيرفتن شاه وادار نمايد!

ھفتصد جزيره كوچك الجزاير) مركب از  اي (مجمع باھاما يك كشور جزيره
اي ھستند و بسياري از آنھا در  است كه اكثراً غيرمسكوني و صخره

روند. روز سيزدھم فروردين ماه سال  ھنگام مد آب به زير اقيانوس مي
به فرودگاه رباط رفتيم تا از آنجا به طرف باھاماسيتي پرواز كنيم.  1358

جيمز «بود كه به  اقامتگاه شاه و ھمراھان در ناسو (مركز باھاماسيتي)
ميلياردر آمريكايي تعلق داشت و راكفلر آن را براي اقامت شاه » كراسبي

  اجاره كرده بود.
  

به » رابرت آرمائو«در فرودگاه ناسو يك جوان مؤدب و كارآزموده به نام 
استقبال ما آمد كه معلوم شد راكفلر او را براي ارائه خدمات به شاه 
  استخدام كرده است.

  
ن از كاركنان صديق و نزديك راكفلر و متخصص روابط عمومي اين جوا

آي  –اما اعليحضرت اعتقاد راسخ داشتند كه اين فرد از مأموران سي  بود،
اند تا ھر وقت بخواھند  ھا او را در كنارش قرار داده اي است و آمريكايي –

  ماشه را بكشند و به زندگي وي خاتمه دھند.
  

  روزھا نسبت به ھمه چيز بدبين شده بود.بايد بگويم كه شاه در اين 
در باھاما اعليحضرت كنستانتين پادشاه سابق يونان ھم به ما پيوست. 

ھا) تحت حمايت شاه  او پس از خلع از سلطنت (به دليل كودتاي سرھنگ
  كرد. قرار داشت و در كارھاي تجاري و اقتصادي با شاه ھمكاري مي

نامند مركز خوشگذراني   ھشت ميباھاما كه آمريكاييان آن را جزاير ب
جھان است و ھيچ ممنوعيتي در اين كشور وجود ندارد. ثروتمندان از 

آيند، در  سراسر دنيا براي كامجويي از ھر چيز ممنوع به اين كشور مي
كنند و  ھاي شبانه مجلل تا صبح كار مي ھا و باشگاه باھاما قمارخانه
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داران  عرب و كQن سرمايهمشتريان آنھا شيوخ و شاھزادگان ثروتمند 
آمريكايي و اروپايي ھستند. جيمز كراسبي كه ويQيش را به شاه اجاره 

ھاي  ھا و عشرتكده ھا و قمارخانه ترين ھتل داده بود مالك نيمي از مجلل
  باھاما بود.

  
ھاي زيادي  گذاري راكفلرھا (ديويد و نلسون) ھم در اين جزاير سرمايه

تر است و چون ھيچ  فحشاء از ھمه دنيا پائين كرده بودند. در باھاما سن
ھاي پولدار وجود ندارد مردم  قانوني براي محدود كردن كامجويي توريست
آيند تا فرزندان خردسال خود  فقير از ساير كشورھاي اطراف به اينجا مي

  را به كامجويان بفروشند.
  

شورھاي قاچاق انسان ھم در اين جزيره رواج دارد و دختران خردسال از ك
شوند و پس از  آمريكاي مركزي و حتي خاور دور به اين جزيره آورده مي

  دھند. يك فصل توريستي جاي خود را به دختران جديد مي
  

ھفتاد ساله  –شود كه يك شيخ عرب شصت  در باھاما گاه مشاھده مي
دوازده ساله و حتي با سنين  –بازي با يك دختر بچه ده  سرگرم عشق

ھا در باھاما به وجد آمد و قدري  از اين ھمه آزاديكمتر است. شاه 
اش بھتر گرديد و سرانجام در آن شرايط سخت بيماري يك شب به  روحيه

من پيشنھاد كرد تا به اتفاق براي تجربه كردن باھاما با ھم به يكي از 
  ھا برويم. ھتل
  

ترتيب اين كار را رابرت آرمائو داد و من و شاه موفق شديم شام را در 
خارج از اقامتگاه و در ھتل ناسو به اتفاق دو دختر زيباروي كشور پرو كه 
  به باھاما آمده بودند صرف كنيم!
جزاير باھاما در نزديكي ايالت فلوريداي آمريكا قرار دارند و اين نزديكي به 

  شد. آمريكا سبب قوت قلب شاه مي
وار بوديم احساس نزديك بودن به آمريكا براي ھمه ما مطلوب بود و اميد

  كه به زودي شاه را به آمريكا ببريم و تحت معالجه قرار دھيم.
  

در مصر و مراكش كه بوديم احساس بدي داشتيم و ھنگامي كه در موقع 
شد  ظھر و غروب آفتاب صداي هللا اكبر مساجد در شھر طنين افكن مي

شدند و به ياد صداي هللا اكبر گفتن مردم  اعليحضرت دچار اضطراب مي
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  گرديد. اشان منقلب مي افتادند و آشكارا چھره ران ميتھ
چند روزي كه در باھاما بوديم خيلي خوش گذشت و روزھا كه شھبانو 

شد چند دوشيزه باھامايي و  براي اسكي روي آب از اقامتگاه خارج مي
آمريكايي (اھل ميامي) كه آرمائو استخدام كرده بود شاه را به حمام 

  دادند. ساژ ميبردند و شستشو و ما مي
  

ھايي بودند. پرزيدنت  گذاري در باھاما بعضي دوستان شاه داراي سرمايه
جمھوري اندونزي) و پسرانش در باھاما تعداد زيادي  سوھارتو (رئيس

ھا ھم متعلق   خانه و قمارخانه بزرگ داشتند. تعدادي از عشرتكده فاحشه
  ن بود. به شاھزاده موناكو و فرانك سيناترا و پرزيدنت نيكسو

دانند و از عينك ما به  غربيھا خوشگذراني و تفريح را مذموم و بد نمي
كنند. من در آمريكا كه بودم  فحشاء و روابط آزاد زن و مرد نگاه نمي

ديدم بسياري از زنان آمريكايي چندين دوست پسر دارند و شوھر آنھا  مي
  زند! ھم اطQع دارد و حرفي نمي

  
شورھاي اسQمي اگر يك زن بخواھد آزادي عمل در حالي كه در ايران و ك

جنسي داشته باشد ممكن است جانش را از دست بدھند و در بھترين 
  شرايط، دادگاھي و مجازات خواھد شد!
آن طور كه شاه برايم تعريف كرد تا قبل از انقQب كوبا و روي كار آمدن 

رفتند  ميھا براي عيش و عشرت و تفريح به كوبا  فيدل كاسترو آمريكايي
ھا بود، اما پس از انقQب كوبا كاسترو   خانه بزرگ آمريكايي و كوبا فاحشه

ھا و  اين كشور را از درآمدھاي توريستي محروم كرد و با تعطيل قمارخانه
ھا صنعت توريسم كوبا را به نابودي كشاند و به ھمين خاطر  خانه روسپي
اھاما بردند و در آنجا به ھاي خود را به ب گذاران آمريكايي سرمايه سرمايه

  كار انداختند و موجب رونق اقتصادي باھاما شدند!
استقQل خود را  1973باھاما ظاھراً كشوري مستقل است (در سال 

ھا قرار دارد.  اعQم كرد) اما قسمت اعظم اين سرزمين در تملك آمريكايي
وب ھاي مرغ به طور مثال آقاي جيمز كراسبي مالك يك چھارم كليه زمين

و قابل سكونت باھاما است. كراسبي گاھي اوقات به ديدار محمدرضا 
شركت  40آمد. او برايمان تعريف كرد كه در اين جزيره داراي  مي

  باشد. ھتل پنج ستاره و شش كازينو مي 17توريستي و خدماتي، 
  

وزير  نخست» پيندلينگ«شب دوم يا سوم اقامتمان در باھاما بود كه سر 
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  ن شاه آمد.باھاما به ديد
شان بھتر شده بود به  وزير اعليحضرت كه كمي روحيه پس از رفتن نخست

وزير  وزير است، ھويدا ھم نخست اين ھم نخست«عنوان شوخي گفتند: 
وزير باھاما دختران زيبا را اطراف خود جمع كرده است در  بود(!) نخست

  !»آورد حالي كه آقاي ھويدا مردان گردن كلفت را دور خود گرد مي
ھمه از اين شوخي به خنده افتاديم. (اشاره شاه به سوءاخQق جنسي 
ھويدا بود) اما خانم فريده ديبا (مادر شھبانو) ناراحت شدند و گفتند 

ھاي خود را با ھواپيماي اختصاصي به خارج  اعليحضرت در حالي كه سگ
ه دست دادند ھويدا و سايرين در ايران بمانند و ب اند نبايد اجازه مي آورده

  انقQبيون بيفتند.
  

در مدت اقامت در باھاما دعواي سختي ميان شاه و شھبانو پيش آمد و 
  بود.» رابرت آرمائو«علت آن ھم توجه زياد شھبانو به 

  
ھا شھبانو را به  رابرت آرمائو كه جوان خوش قيافه و بلندبا�يي بود شب

انه گوناگون ببرد و ھاي شب برد تا ايشان را به نمايش خارج از اقامتگاه مي
از اندوه و افسردگي نجات دھد. متأسفانه شاه كه بيمار بود اين محبت و 

سال داشت و  28كرد. آرمائو  لطف آرمائو را طور ديگري تفسير مي
پرتغالي تبار بود. او از زماني كه راكفلر فرماندار نيويورك شد با او آشنا 
  شده و به خدمت بنياد راكفلر درآمده بود.

  
ابرت آرمائو فرد وفاداري بود و پس از مرگ شاه ھم مدت دو سال تمام ر

در كنار شھبانو و فرزندان شاه باقي ماند تا به اوضاع زندگي آنھا در آمريكا 
و اروپا سر و سامان بدھد. بايد بگويم كه بدون اقامت آرمائو سQمت شاه 
  و ھمه ما در معرض خطر قرار داشت.

  
هللا) خلخالي براي سر شاه و شھبانو جايزه  يتقاضي دادگاه انقQب (آ

تعيين كرده بود و حفظ جان ما در آن شرايط در باھاما (سرزميني كه در 
  گرديد. آن مافيا حاكم بود) از شاھكارھاي آرمائو محسوب مي

  
را » مارك مرس«آرمائو يك سرباز سابق نيروي دريايي آمريكا به نام 

ساعته  24يه شاه راه برود و به طور استخدام كرده بود تا سايه به سا
  ھمراه او باشد.
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آي بود كه در گروھان ويژه  –بي  –از مأموران نابغه اف » مارك مرس«

ھاي عمده  مأموريتش حفظ جان شخصيت» ھا جان پاس«پليس به نام 
  سياسي بود.
او تا پايان عمر اعليحضرت مثل يك دوقلوي به ھم چسبيده ھمراه شاه 

گارد پرزيدنت نيكسون و پرزيدنت  كه شنيدم قبQً باديبود و آن طور 
  جانسون بوده است.

  
عQوه بر سQح بغلي يك مسلسل كوچك دستي از گردن » مارك مرس«
ھايش ھم  آويخته بود و دور كمرش ھم يك قطار فشنگ داشت و در جيب 

داشت و آن طور كه خودش  ھاي كوچك را نگه مي نارنجك و بعضي سQح
  »ك زرادخانه متحرك بود!ي«گفت:  مي
  

گفت او  كرد و مي ھاي وي تعريف مي رابرت آرمائو خيلي از قابليت
  تواند به تنھايي يك لشكر را از پاي دربياورد! مي
  

مارك مرس وقتي با آن بازوان ستبر و درھم پيچيده و آن ھيكل قوي و 
يده چھارشانه و قدبلند در كنار شاه كه به علت بيماري بسيار �غر و تك

رسيد كه با كودك خود راه  گرفت مثل پدري به نظر مي شده بود قرار مي
  رود. مي
  

مارك مرس به قدري تنومند و شاه به قدري نحيف بود كه اگر خطري 
  توانست شاه را در بغل خود بگيرد و پنھان كند! آمد مارك مي پيش مي

  
ر ھا د مارك مرس خيلي مأموريت خود را جدي گرفته بود و حتي شب

خوابيد و ھركس ولو شھبانو  پشت در اتاق محمدرضا شاه مي
  گذشت! خواست با شاه مQقات كند بايد از سد مارك مرس مي مي
  

شناس و بسيار با حس مسئوليت بود و  مارك مرس مأموري وظيفه
داد كه وقتي در پاناما  نسبت به خانواده پھلوي چنان تعصب نشان مي

ي ديدار خانواده به آنجا آمده بودند، يك بوديم و فرزندان اعليحضرت برا
اي كرده بود مارك  ادبانه  سرباز پانامايي از شاھزاده فرحناز خواھش بي

مرس آن سرباز را حسابي كتك زد و باعث درگيري زيادي شد. زيرا مانوئل 
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گا رئيس گارد ملي پاناما به اينكار اعتراض كرد و ھمه سربازان خود  نوريه
آوري كرد و به شاه گفت كه اين سرباز  تگاه شاه جمعرا از اطراف اقام

حرف بدي نزده، بلكه مؤدبانه از دختر شما دعوت ھمخوابگي نموده است 
و اين امر در بعضي از كشورھا معمول و مرسوم است! البته دستمزد 
چنين شخصي (مارك مرس) بسيار با� بود و شاه و شھبانو عQوه بر 

  پرداختند. م ميدستمزد كQن مخارج او را ھ
  

نفر بود و ھزينه اقامت  20تعداد ھمراھان اعليحضرت در باھاما مجموعاً 
رسيد. خانم فريده ديبا با  ھزار د�ر مي 10اين افراد در باھاما به شبي 

كرد كه چرا  اين افراد بسيارمخالف بود و مرتباً به اعليحضرت شكايت مي
  مخارج آنھا را بدھيم؟! ما بايد اين افراد را نزد خود نگه داريم و

در اين موقع ماجرايي پيش آمد كه موجب گرديد مخارج حفاظت از جان 
  شاه افزايش پيدا كرد.

 –اي مافيايي بودند  كه عده –داد مسئو�ن باھاما  ھر اتفاقي كه روي مي
  كردند. آن را بھانه قرار داده و از شاه تقاضاي پول مي

چند بادي گارد ديگر آمريكايي ھم  »مارك مرس«در اطراف شاه عQوه بر 
  بودند كه توسط آرمائو استخدام شده بودند.

  
ھاي فلسطيني براي تبريك پيروزي  اما بعد از آنكه ياسر عرفات رھبر چريك

هللا)  ھاي مالي به تھران رفت و با (آيت انقQب اسQمي و دريافت كمك
رفات در مذاكرات ھاي ايران نوشتند كه ياسر ع خميني مQقات كرد روزنامه

اش به باھاما  اي را براي ترور شاه و خانواده تھران قول داده است تا عده
  بفرستد!

  
وزير باھاما تقاضاي  انتشار اين خبر موجب نگراني شاه شد و از نخست

  كمك كرد. 
نفر از مأموران زبده پليس محلي باھاما را  30فوراً » پيندلينگ«سر 

تگاه شاه و ھمراھان ايشان كرد، ولي به مسئول مراقبت از اطراف اقام
توان اين عده را با يك شام و غذاي معمولي  آرمائو گفته بودند كه نمي

  راضي نگه داشت، و بايد حقوق آنھا را پرداخت!
  

بيني توپيد  شاه يك روز با عصبانيت به سرھنگ نويسي و سرھنگ جھان
يد، در شما مسئول حفظ جان من ھست«و به درستي به آنھا گفت: 
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و بعد » حالي كه در اينجا بايد براي حفظ جان شماھا ھم پول بپردازم!
  »خواستار رفتن آنھا از باھاما شد.

  
اعليحضرت يك روز متوجه شد كه مسئو�ن باھاما براي مدت كوتاه اقامت 
ما در باھاما و مخارج سربازان محافظ اقامتگاه و ساير خدمات يك ميليون 

  !كنند د�ر پول طلب مي
  

الجزاير  معلوم بود كه شاه و ھمراھان ايشان به منبع درآمدي براي مجمع
اند و رھبران مافيايي باھاما قصد سركيسه كردن شاه  باھاما تبديل شده

را دارند. شاه كه از سركيسه شدن خود توسط مسئو�ن باھاما عصباني 
  بود به آرمائو دستور داد تا عذر ھمه اطرافيان را بخواھد.

  
  
ائو ھمانطور كه عادت ھمه آمريكاييان است و حتي با پدر و مادر آرم

توانند ھمراه   خوشان ھم تعارف ندارند به ھمه گفت كه فقط كساني مي
  شاه بمانند كه خودشان قادر به تأمين مخارجشان باشند!
بدين ترتيب بقيه بازماندگان از سفر مراكش يعني لوسي پيرنيا و 

  بيني ھم ما را ترك كردند. سرھنگ نويسي و سرھنگ جھان
  

به جاي كسانيكه از باھاما رفتند فرزندان شاه براي ديدن پدر و مادرشان 
از آمريكا به باھاما آمدند. فرزندان شاه (رضا، فرحناز، عليرضا و ليQ) در 

  كردند.  آمريكا تحصيل مي
  

وزير  نخست» پيندلينگ«موقعي كه فرزندان شاه به باھاما آمدند پسر 
ما اطQع داد كه مجبور است اقدامات تأميني و حفاظتي را افزايش باھا

دھد و بر تعداد مأموران امنيتي بيفزايد. اين حرف به معناي آن بود كه 
وزير باھاما خواب جديدي براي جيب شاه ديده است و شاه بايد  نخست

  پول بيشتري بپردازد.
شاه متوجه  كم كم صورتحساب شاه از مرزيك يك ميليون د�ر گذشت و

تواند در باھاما بماند. مارك مرس كه فردي متخصص و آگاه  شد كه نمي
بود به شاه اطQع داد مقامات باھاما از وضع خوب مالي شاه مطلع 
ھستند و ممكن است حتي با ترتيب دادن يك حادثه ساختگي 

ھاي ھنگفت را مطالبه كنند و با مافياي باھاما بر سر  گروگانگيري پول
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  دادن شاه به معامله بپردازد!تحويل 
ما در زمان اقامت در مصر و مراكش ميھمان رؤساي اين دو كشور بوديم و 

پرداختيم اما در باھاما براي يك گيQس آب خالي ھم تقاضاي  ديناري نمي
  كردند. پول مي

  
يك كQھبردار واقعي بود و معلوم بود اين پولھا را با » پيندلينگ«سر 

كند. او يك روز شخصاً به اعليحضرت  تقسيم مي شركاي خود در دولت
مراجعه كرد و گفت يك مشكل شخصي برايش پيش آمده و نياز به 
دويست ھزار د�ر پول نقد دارد و مطمئن است اعليحضرت اين پول را به 
  او خواھد داد

قصد سركيسه كردن ايشان » پيندلينگ«اعليحضرت كه متوجه شده بود 
رفتار شما شبيه يك جنتلمن «اھاما گفت: وزير ب را دارد به نخست

ادبي به اعليحضرت گفت:  ھم با وقاحت و بي» پيندلينگ«و سر » نيست!
رحمي رھا كرده و به خارج  شما ھم كه افسران و نظاميان خود را با بي«

  »ايد يك جنتلمن نيستيد! گريخته
  

ا وزير باھام اين اتفاق موجب بروز كدورت در روابط اعليحضرت و نخست
  گرديد و ديگر ماندن ما در باھاما به صQح نبود.

  
المللي روز به روز شاه و  در اين ميان اخبار منتشر شده در مطبوعات بين

رسيد كه قاضي  كرد. از تھران خبر مي شھبانو را بيشتر مضطرب مي
دادگاه انقQب دستور ترور شاه، شھبانو، فرزندان شاه و وا�حضرت اشرف 

  ت.را صادر كرده اس
  

اش در دادگاه انقQب تھران غياباً به مرگ محكوم شده  شاه و افراد خانواده
بودند و قاضي دادگاه از ھمه انقQبيون در سراسر جھان خواسته بود كه 
براي كشتن اين افراد اقدام كنند و در قبال كشتن ھر يك از آنھا يك 
  ميليون د�ر جايزه دريافت كنند!

  
گفت:  ا به وحشت انداخت و شاه به درستي مياين خبر شاه و شھبانو ر

ھر يك از محافظين ما در واقع يك خطر بالقوه ھستند و ممكن است به «
  »خاطر اين پول زياد ما را بكشند تا از قاضي دادگاه تھران جايزه بگيرند!
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شد ناراحت كننده بود. ژيسكاردستن  ھر خبري كه منتشر مي
مان شروع كارش در وزارت دارايي فرانسه جمھوري فرانسه كه از ز رئيس

گرفت و موقعي  با ايران مرتبط بود و از سفارت ايران در پاريس ھديه مي
كه وزير دارايي فرانسه شد براي عقد قراردادھاي اقتصادي ميان تھران و 

ھا پشت در اتاق كار  كرد و ساعت پاريس چاپلوسي اعليحضرت را مي
به داخل راه بدھند حا� در اظھارات جديدش ايستاد تا او را  اعليحضرت مي

گفت و شاه را محكوم و از ھمه بدتر  به دولت انقQبي ايران تبريك مي
  كرد. متھم به زير پا گذاشتن حقوق مردم ايران مي

  
رؤساي جمھوري و پادشاھان كشورھايي كه براي سالھاي طو�ني جزو 

فيس و خاويار درياي ھاي ن دوستان صميمي شاه بودند و از ايشان قاليچه
گرفتند حا� در اظھارات رسمي شاه را محكوم كرده و  مازندران ھديه مي

  دادند.  مورد انتقاد قرار مي
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رحم است و  العاده بي آري! حقيقت اين است كه دنياي سياست فوق

  رحمي خود را در روزھاي آخر سلطنت به شاه ايران نشان داد... بي
  

مور خارجه سابق آمريكا از افراد وفاداري بود آقاي ھنري كيسينجر وزير ا
  كرد. كه تقريباً ھر روز به شاه در دو نوبت تلفن مي

  
يك روز كه من در كنار اعليحضرت بودم و كيسينجر تلفن كرد شاه به او 

ھا مردمي ناسپاس و نامرد  ام كه آمريكايي اكنون متوجه شده«گفت: 
ت متحده آمريكا گذراندم و ھستند. من تمام عمرم را در خدمت به ايا�

ھاي آن كشور  دھد در يكي از بيمارستان اكنون آمريكا حتي اجازه نمي
  »بستري شوم...

من دير متوجه خوب و بد شدم. اي كاش «شاه به كيسينجر گفت: 
شد تاريخ يك بار ديگر تكرار شود تا به جبران يك عمر دوستي با شما  مي

  »به دشمني با شما برخيزم!
  

ھا  ھا بايد تعصب در دوستي را از شوروي آمريكايي«كيسينجر گفت: او به 
ياد بگيرند، كه چطور مسكو براي حمايت از دوستانش حتي دست به 

  زند. لشكركشي مي
  

خواه آمريكا و وزير  ھنري كيسينجر از اعضاي بلندپايه حزب جمھوري
آمريكا  خارجه اسبق ايا�ت متحده از دوستان نزديك شاه و از مردان متنفذ

بود كه به ويژه تحت حمايت يھوديان بانفوذ آمريكا قرار داشت. كيسينجر 
در اين مكالمه تلفني قول داد تا راه ورود شاه به آمريكا را ھموار كند. 

ھاي اعليحضرت و اعضاي خانواده پھلوي در آمريكا  عمده ثروت و دارايي
د از قدرت بود و شاه مايل بود خودش ھم به آمريكا برود تا بتوان

  برداري نمايد. اش بھره اقتصادي
  

ھا مبھوت و گيج شده بود. طبق مقررات اداره  شاه از برخورد آمريكايي
مھاجرت آمريكا ھر خارجي كه يك ميليون د�ر سرمايه وارد آمريكا كند 

تواند بدون رواديد وارد آمريكا شود و در آنجا اجازه اقامت خارج از نوبت  مي
حالي كه اعليحضرت ميلياردھا د�ر دارايي منقول و دريافت كند، در 

  دادند. غيرمنقول در آمريكا داشت و حا� ايشان را به آمريكا راه نمي
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العاده عصباني بود به كيسينجر گفت:  اعليحضرت كه از برخورد آمريكا فوق

مسلماً سرنوشت من درس عبرتي براي رھبران ممالك خاورميانه و «
بود كه منبعد به ايا�ت متحده دل نبندند و نسبت ساير كشورھا خواھد 

  »به حمايت آن كشور مطمئن نباشند.
  

اكنون آقاي ھنري كيسينجر در استخدام آقاي ھوشنگ انصاري است. 
ھاي جالب روزگار است كه وزير امور اقتصاد و دارايي  اين ھم از بازي

تواند  ياسبق ايران اكنون به چنان ثروتي در آمريكا رسيده است كه م
  آمريكا را به استخدام خود دربياورد! 80بانفوذترين سياستمدار دھه 

ما سالھا بعد متوجه شديم كه راكفلر و كيسينجر و ھوشنگ انصاري و 
اي از ھمكاران ديگر آنھا در حالي كه به شاه قول مساعدت براي  عده

به  كوشيدند تا مسافرت شاه دادند در عين حال مي ورود به آمريكا را مي
ھاي  آمريكا به تعويق بيفتد تا شاه مستأصل شده و اداره امور دارايي

فراوان خود در آمريكا را به تيمي متشكل از آقاي راكفلر(مالك چيس 
» جوزف ريد«و » ھنري كيسينجر«، »مك لوي«منھتن بانك نيويورك) و 

  بسپرد.
  

ه خروج از متعاقب اين امر راه ورود شاه به آمريكا باز شد و شاه تصميم ب
باھاما گرفت. وقتي ھمه آماده خروج از فرودگاه ناسو بوديم متأسفانه 
خبر آمد كه باز در راه ورود ما به آمريكا مشكQتي پيش آمده است به 
ھمين خاطر تصميم گرفتيم براي مدت كوتاھي به ويQي اعليحضرت در 

  برويم.» كوئر ناواكا«
  

جديدي كرده بود كه ھمانا فشارھاي عصبي زيادي شاه را دچار معضل 
بزرگ شدن غدد لنفاوي در گردن ايشان بود. پس از ورود به ويQي گل 
سرخ (كائرناواكا) در مكزيك شھبانو با پاريس تماس گرفتند و دكتر جراح 
  معروف فرانسوي ژرژ فQندرن را احضار كردند. 

  
صي به دكرت فQندرن و تيم جراحي او فوراً با يك فروند ھواپيماي اختصا

برداري كرد  مكزيكوسيتي آمدند و پرفسور فQندرن از غدد گردن شاه نمونه
و پس از آزمايشات پزشكي اظھار داشت بايد سريعاً شاه تحت عمل 
جراحي قرارگيرد و طحال وي برداشته شود. در مكزيك چند تن از دوستان 
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ن سطح آمريكايي ما به ديدن اعليحضرت آمدند كه اين ديدارھا در با� برد
روحيه اعليحضرت خيلي مھم بود. آنھا عبارت بودند از: ھنري كيسينجر، 
ريچارد نيكسون، جرالد فورد، فرانك سيناترا، ديويد راكفلر، اليزابت تايلور و 
  آن مارگرت.

  
متأسفانه وضع جسماني اعليحضرت رو به وخامت بود و ايشان به وضوح 

كه حتي استخوانھاي صورت  شدند، به طوري تر مي ھر روز �غرتر و نحيف
و فك ايشان كامQً از زير پوست مشھود بود. وضعيت مزاجي اعليحضرت 
ھم خراب شده بود و در غذا خوردن مشكل پيدا كرده بود. اين شرايط ما 
را به فكر آن انداخت تا سريعاً جايي را براي بستري كردن شاه پيدا كنيم. 

نھاد كرد تا براي رفتن به ھنري كيسينجر در مكزيكوسيتي به شاه پيش
آمريكا پولي خرج كند. او به اعليحضرت گفت اگر چه كارتر با ورود شاه به 

  شود با پول خريد.  آمريكا مخالف است اما مانديل معاون او را مي
چھار ھفته از اقامت ما در كوئر ناواكا (ويQي گل سرخ) گذشته بود كه 

  ده شد.مشكل جديدي ھم بر مشكQت اعليحضرت افزو
  

ھاي ناقل  مكزيك و به ويژه در اطراف ويQي (كوئرناواكا) مملو از پشه
  ما�ريا بود و شاه مبتQ به ما�ريا شد.

  
پزشكي از دانشگاه كورنل » رابرت آرمائو«اين بار به پيشنھاد آقاي 

نيويورك كه از معروفترين پزشكان جھان بود استخدام شد و براي معالجه 
  .شاه به مكزيك آمد

  
كه پزشك افراد پولدار جھان بود در مكزيك شاه را » بنجامين كين«دكتر 

مQقات كرد و عQوه بر سرطان و ما�ريا، زردي (يرقان) شاه را ھم 
دھنده پيشرفت سرطان در  بروز اين زردي نشان«تشخيص داد و گفت 

  »المعده اعليحضرت است! لوز
  

م داد و بعد از مطالعه پس از معايناتي كه انجا» بنجامين كين«دكتر 
پرونده پزشكي شاه به صراحت دكتر ژرژ فQندرن (فرانسوي) را كه از 
ھشت سال قبل پزشك مخصوص شاه بود مسئول پيشرفت سرطان 
  شاه و وخيم شدن حال او معرفي كرد.
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داروھايي كه پزشكان فرانسوي در طول ھشت سال گذشته «او گفت: 
  »اه شده است...اند باعث وخامت حال ش تجويز كرده

  
شاه بايد ھمان ھشت سال قبل مورد عمل جراحي قرار «وي اضافه كرد: 

آور  اند كه واقعاً زيان گرفت، در حالي كه براي او كورتيزون تجويز كرده مي
اين مطلب باعث درگيري و جنگ لفظي شاه و شھبانو شد و » است!

ل قبل اعليحضرت در حضور ھمه شھبانو را متھم كرد كه از ھشت سا
  قصد كشتن او را داشته است!

  
علت اين بود كه پزشكان فرانسوي را شھبانو استخدام كرده بود تا شاه 
  را معالجه كنند!

اي با حضور ھنري كيسينجر و والتر  در جلسه» بنجامين كين«دكتر 
العاده  مانديل (معاون كارتر) و ديويد راكفلر اظھار داشت كه وضع شاه فوق

يعاً بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد و دولت آمريكا بحراني است و سر
بايد براي رعايت مسائل انساني شاه را در آمريكا بپذيرد. او ھمچنين به 
بيمارستان ممولایر نيويورك تلفن كرد و فوراً يك تيم مجھز پزشكي براي 
  شروع معالجات باليني به مكزيكوسيتي آمدند.

  
دنت لوئيز پورتي يو (رئيس جمھور در دوراني كه در مكزيك بوديم پرزي

داد. پرزيدنت  آمد و شاه را دلداري مي مكزيك) مرتباً به ديدارمان مي
  با شاه دوستي ديرينه داشت. » پورتي يو«
  

ھاي مكزيك ھميشه  به شاه اطمينان داد كه دروازه» پورتي يو«پرزيدنت 
  به روي او باز خواھند بود.

به مكزيكوسيتي ھمه مقامات آمريكايي  تا قبل از آمدن دكتر بنجانين كين
كردند اما معلوم نشد چه اتفاقي افتاد و نفوذ  از پذيرش شاه امتناع مي

كQم دكتر كين تا چه اندازه كارايي داشت كه دولت كارتر قبول كرد شاه 
  براي معالجه روانه نيويورك شود.

  
كه پرزيدنت قبل از آنكه عازم نيويورك شويم يكي از دوستانمان اطQع داد 

كارتر از وزارت امور خارجه آمريكا خواسته است تا قبل از عزيمت شاه به 
اطQع مقامات ايران برساند كه پذيرش شاه در آمريكا فقط به خاطر 

دوستانه و انجام معالجات پزشكي است و پس از آن شاه   مسائل انسان
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  از آمريكا خارج خواھد شد.
  

ه با يك فروند ھواپيماي جت كه از بود ك 1358اوايل خردادماه سال 
شركت ايراني گلف استريم (متعلق به ميلياردر ايراني آقاي نمازي) كرايه 
  كرده بوديم روانه نيويورك شديم.
در آمريكا ايرانيان زيادي بودند كه دھھا شركت كشتيراني، ھواپيمايي و 

  ھاي گاز و نفت را در مالكيت خود داشتند. پا�يشگاه
  

اه شنيد آقاي نمازي كه يك نفر شيرازي است جزو موقعي كه ش
ھا شركت  رود و صاحب ده ميلياردرھاي طراز اول آمريكا به حساب مي

ھا فروند ھواپيما و كشتي است اظھار داشت اگر  المللي و ده بزرگ بين
ھا را نخورده بودم و به تھران  فريب آمريكايي 1332من در سال 

رفتم اكنون پادشاه  دنبال تجارت ميگشتم و مثل آقاي نمازي  بازنمي
  اقتصادي گمنامي بودم و ھيچكس ھم با من كاري نداشت.

  
گفت، در آمريكا افرادي ھستند كه چند برابر شاه سعودي  او درست مي

و پادشاه برونئي و يا امير كويت ثروت دارند و ھيچ كس ھم اسم آنھا را 
كاخ سعدآباد و يا كنند كه  نشنيده است. آنھا در قصرھايي زندگي مي

باشد. در آمريكاي امروز اشخاصي  كاخ نياوران مثل سرايداري آنھا مي
ھستند كه ثروت آنھا از يكصد ميليارد د�ر ھم بيشتر است و يا در موارد 
استثنايي افرادي مانند صاحب كمپاني مايكروسافت ھستند كه سالي 
  يكصد ميليارد د�ر درآمد دارند!

  ئيد كه پادشاه واقعي چه كسي است؟حا� شما پاسخ بفرما
  

شناخت. پدر اين آقاي نمازي  البته شاه آقاي نمازي را از گذشته دور مي
با اعليحضرت رضاشاه دوست بود و در موقع تبعيد رضاشاه از ايران در 

از طريق كمپاني كشتيراني خود به پادشاه تبعيدي ايران  1320سال 
تا  1331ر جريان وقايع سالھاي كمك كرده بود و آقاي نمازي پسر ھم د

الملوك)  موقعي كه وا�حضرت اشرف و علياحضرت ملكه پھلوي (تاج 1332
و ھمراھانشان توسط مصدق به خارج تبعيد شده بودند و پول نداشتند به 
  فرياد آنھا رسيده و مخارجشان را در اروپا تأمين و تأديه كرده بود.

  
ده و متروك نظامي به نام پايگاه ما در نيويورك در يك فرودگاه دورافتا
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فرود آمديم كه حا� از آن براي نشستن و برخاستن » �درديل«
  كنند. ھواپيماھاي كشاورزي سمپاشي استفاده مي

در فرودگاه يك مأمور گمرك و يك مأمور اداره كشاورزي آمريكا سراغمان 
راه آمدند تا مطمئن شوند كا�ي قاچاق يا گل و گياه و نباتات ديگر ھم

  نداريم.
  

آنھا بسيار زشت بود و حتي بQاستثنا ما را تفتيش بدني كردند.  برخورد 
اعليحضرت كه از اين برخورد بسيار عصبي بود خطاب به آنھا گفت: من 
شاه ھستم كه يك سال قبل رئيس جمھور كارتر جلوي پايم فرش قرمز 

  كرد! پھن مي
  

يويورك نبردند بلكه به ما را بر عكس انتظار به بيمارستان ممولایر ن
بيمارستان دانشگاه كورنل كه مخصوص تعليم و تربيت نوپزشكان و 
مبتديان است بردند. اين بيمارستان كه به مركز پزشكي كورنل معروف 
  است از بيمارستانھاي درجه سوم نيويورك و بسيار كثيف و پرازدحام بود.

  
كردند و در تمام  در بيمارستان بستري» ديويد نيوسام«شاه را به نام 

ھاي پزشكي نام ايشان ديويد نيوسام درج شده بود. من با آنكه  پرونده
سال تمام در كنار پادشاه بودم تا آن لحظه اطQع نداشتم كه اسم  25

آمريكايي اعليحضرت و نام ايشان در گذرنامه آمريكايي ايشان ديويد 
اتاقي ھم در  نيوسام است! اتاق شاه در طبقه ھفدھم بيمارستان بود و

  كنار آن براي شھبانو در نظر گرفته بودند.
  

ھاي مختلف نوشته شده است من فقط براي  بر عكس آنچه در كتاب
تقويت روحيه اعليحضرت ھمراه ايشان بودم و ھيچ نقشي در پذيرش 
ايشان در آمريكا و بيمارستان نداشتم و ھمه كارھا را ديويد راكفلر و 

و ساير دوستان آمريكايي اعليحضرت انجام  كيسينجر و ريچارد نيكسون
  دادند.

با آنكه تQش زيادي شده بود تا ورود شاه به بيمارستان از چشم 
ھاي ھمگاني پنھان بماند معھذا موضوع آشكار شد و  نمايندگان رسانه

تلويزيوني  –ھاي راديو  مطبوعات و خبرنگاران ميكروفن به دست ايستگاه
  و موضوع را علني ساختند. به بيمارستان سرازير شدند
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پس از آن دانشجويان ايران مقيم آمريكا جلوي بيمارستان ريختند و 
  تظاھرات كردند و فرياد مرگ بر شاه سر دادند.
وقتي شاه از مطلب مطلع شد اظھار داشت به آنھا بگوييد كه ديگر چيزي 
اه از شاه باقي نمانده و آنھا به زودي به آرزوي خود خواھند رسيد و ش

  خواھد ُمرد!
  

بايد بگويم در بيمارستان دانشگاه كورنل مديران بيمارستان و پزشكان و 
حتي پرستاران مانند كفتارو �شخور به دور شاه ريختند و در حاليكه به 

كردند ھر يك كوشيدند تا از اين  شاه به چشم يك طعمه پولدار نگاه مي
  مريض در حال موت سودي نصيب خود سازند!

  
ھمه مدير بيمارستان مراجعه كرد و ضمن آرزوي بھبودي براي شاه  اول از

اظھار داشت بيمارستان كورنل براي تجھيز بخش سرطان خود نياز به يك 
ميليون د�ر كمك اعليحضرت دارد. معناي اين حرف اشكار بود و آنھا براي 

گيري  خواستند. اين يك باج شروع معالجات شاه يك ميليون د�ر مي
  ز پيرمردي در حال مرگ بود.آشكار ا

  
اي جز پرداخت اين پول  كرد چاره شاه كه با مرگ دست و پنجه نرم مي
ھم كه براي شيمي » كولمن«نداشت. تعدادي از پزشكان نظير دكتر 

ھاي مختلف اعليحضرت را  درماني اطراف شاه جمع شده بودند به بھانه
  زدند. تيغ مي

  
اي در زير بغل  حاليكه پرونده ھر چند دقيقه يك بار پزشك جديدي در

كرد و  شد و چند سئوال پزشكي از او مي داشت وارد اتاق شاه مي
  رفت. گرفت و مي كشيد و نبض او را مي دستي به سر و روي شاه مي

  
ما بعداً دليل مراجعه اين ھمه پزشك را فھميديم. ھر يك از آنھا براي 

كه اسم اين كار را  – اي به شاه و احوالپرسي از او معالجه چند دقيقه
  كردند! چند ھزار د�ر طلب مي –گذاشتند  ويزيت و معاينه مي

  
كه ھر مشاوره براي  –به ھر حال پزشكان پس از دھھا مشاوره پزشكي 

ايشان را به اتاق عمل بردند و در  –خورد  شاه چند ھزار د�ر آب مي
دادند  ھاي انجام شده نشان مي حاليكه ھمه آزمايشات و عكسبرداري
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كه طحال ايشان بزرگ شده و بايد برداشته شود كيسه صفراي شاه را 
  درآوردند و جاي عمل را دوختند!

  
موفق به خروج از ايران شده » فريدون جوادي«در اين موقع خبر آوردند كه 

  و از طريق تركيه خود را به نيويورك رسانده است.
  
به بيمارستان آمد و كه از دوستان نزديك شھبانو بود » فريدون جوادي«

  آمدن او سبب شد شھبانو از تنھايي و افسردگي خارج شوند.
  

فريدون مانند يك خدمتگزار صديق در بيمارستان در جوار شاه و شھبانو 
باقي ماند و من كه مجبور بودم براي رسيدگي به امور شخصي خود به 

ر ايشان را واشنگتن برگردم با اجازه اعليحضرت نيويورك را ترك كردم و ديگ
  نديدم و اين آخرين ديدارما در زمان حيات شاه فقيد بود.

  
درگذشت و  1359مرداد  5اعليحضرت محمدرضا در ساعت نه صبح روز 

من براي شركت در مراسم تشييع جنازه ايشان عازم قاھره شدم. در 
  قاھره تشييع جنازه باشكوھي از جنازه ايشان به عمل آمد.

  
دوستي و برادري را كامQً به جا آورد. جسد شاه  پرزيدنت انورسادات حق

را در تابوتي كه روي يك عراده توپ قرار داده شده بود و با اسب كشيده 
شد، در يك فاصله پنج كيلومتري از بيمارستان قاھره تا مسجد  مي

  الرفاعي حمل كردند. 
  

ھاي  ھا و نشان تابوت شاه در پرچم سه رنگ ايران پوشانده شده و مدال
شاه روي آن قرار داشتند. در پشت جنازه ريچارد نيكسون (رئيس جمھور 
اسبق آمريكا)، ھنري كيسينجر (وزير امور خارجه اسبق آمريكا) 
كنستانتين پادشاه سابق يونان، وا�حضرت اشرف و شھبانو فرح و بنده 

از از رجال بلندپايه  به اتفاق ھمسر سابقم وا�حضرت شھناز و عده
  كرديم. گليسي و اسرائيلي حركت ميآمريكايي، ان

  
پس از دفن شاه و پايان مراسم خاكسپاري چند روزي در كاخ قبه نزد 
شھبانو باقي مانديم و شھبانو در اين فرصت مطالبي را از روزھاي پاياني 

داد بردن شاه به آمريكا ھمانا  عمر شاه برايم تعريف كردند كه نشان مي
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و پزشكان آمريكايي به جاي معالجه شاه اي براي قتل ايشان بوده  توطئه
مرگ او را تسريع كرده بودند. شھبانو برايم چنين تعريف كردند و من اين 

كنم:  ام از قول ايشان تعريف مي مطالب را چون خودم شاھد و ناظر نبوده
ھا  ھنوز چند روز از عمل جراحي شاه نگذشته بود كه عكسبرداري«... 

اي را در كيسه  ھنگام عمل شاه سنگ ريزه نشان دادند پزشكان جراح در
  اند! صفراي او جا گذاشته

  
ھنگامي كه اين مطلب به اطQع پروفسور كولمن رسانده شد او به جاي 
آنكه متأسف باشد، شروع به خنديدن كرد و گفت: ھه... ھه... ھه...! به 

آور است كه جراحان متوجه به جاماندن اين  راستي چه مسخره و خنده
  »اند! يزه نشدهر سنگ

  
من (فرح) فوراً به پاريس تلفن كردم و با پروفسور (فQندرن) مشورت 
نمودم. دكتر ژرژ فQندرن كه از جراحان برجسته فرانسوي و از دوستان 

در عمل كيسه صفرا يك روش استاندارد «ديرينه من و شاه بود گفت: 
ر بياورد تا وجود دارد كه جراح بايد ضمن عمل جراحي به كبد بيمار فشا

  اند يا نه؟ ھا از كيسه صفرا خارج شده معلوم شود آيا ھمة سنگ
  
  

اند؟ از آنھا بپرسيد چرا؟ و بعد ھم به خاطر حفظ  چرا آنھا اين كار را نكرده
جان شاه فوراً او را از امريكا خارج كنيد زيرا اين عQمت آن است كه 

  خواھند او را در بيمارستان بكشند! مي
قرار گرفته بوديم. مدتھا تQش كرديم تا به آمريكا بياييم و در وضع بدي 

  كرديم! داشتيم و از آمريكا فرار مي حا� بايد شاه را برمي
  

كردند  از يك طرف پزشكان فرانسوي ھمكاران آمريكايي خود را متھم مي
ريزه را در كيسه صفراي شاه  كه قصد كشتن شاه را دارند و عمداً سنگ

ھا را متھم به  از طرف ديگر پزشكان آمريكايي فرانسوي اند، و جا گذاشته
تعلل در معالجه شاه كرده و آنھا را مسئول پيشرفت سرطان 

  دانستند. مي
ھاي زياد پزشكان نظر دادند كه عمل جراحي  به ھر حال پس از مشورت

ريزه باقي مانده به سبب  دوم روي محمدرضا براي بيرون آوردن سنگ
نيست و بھتر است يك متخصص كانادايي  ضعف جسماني شاه ممكن
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براي اشعه درماني و خرد كردن سنگ ريزه باقي مانده با روش پرتو 
  احضار شود.» اوتاوا«درماني از 

  
  آنھا ھمچنين تصميم گرفتند تا غده سرطاني گردن شاه را برق بگذارند!

  
ز در اين حال از تھران خبر رسيد كه دانشجويان تندرو به رھبري يك نفر ا

نفر از  66مQيان ضدآمريكايي وارد محوطة سفارت آمريكا شده و 
ھا را به زور اسلحه گروگان گرفته و خواستار استرداد شاه به  ديپلمات

  »اند... ايران شده
  

ھا را  آمريكايي در تھران احساسات آمريكايي  ديپلمات 66گيري  گروگان
اخراج شاه از آمريكا عليه شاه برانگيخت و افكار عمومي آمريكا خواستار 

  شدند.
  

در اين موقع وزارت امور خارجه آمريكا از شاه خواست تا خاك آمريكا را ترك 
» يو لوئيز پورتي«گيرد به مكزيك بازگردد اما پرزيدنت  كند. شاه تصميم مي
اي كه قبQً داده بود حاضر به پذيرش مجدد شاه نشد  عليرغم قول مردانه

ھاي مكزيكي مقيم  بھي براي ديپلماتو گفت ممكن است حادثة مشا
  تھران روي بدھد و جان آنھا به خطر بيفتد. 

  
ھا محلي را  چون ھيچ كشوري مايل به پذيرش شاه نبود خود آمريكايي

براي اقامت شاه پيدا كردند و او را به پاناما فرستادند كه يك پايگاه 
ھناز) تعريف آمريكايي در درياي كارائيب بود. بعدھا دخترم (وا�حضرت م

كرد كه در موقع انتقال پدربزرگش به پاناما او آن قدر �غر شده بود كه 
آمد.  شد و مرتباً شلوارش پائين مي لباس از فرط �غري به تنش بند نمي

حاكم كانادا كه قھرمان » عمر توريخوس«به ھمين خاطر ھنگامي كه 
ه، شا«زني سابق اين كشور بود چشمش به شاه افتاد گفت:  مشت

گويند ھمين است؟ اينكه يك مشت پوست و استخوان  شاه كه مي
  »است!

اقامت در پاناما به بھاي چندين ميليون د�ر تمام شد و چون مقامات پاناما 
تصميم گرفته بودند در قبال دريافت پول ونفت شاه را تحويل ايران بدھند 
شاه مجدداً مجبور به رفتن به مصر شد و عاقبت در ھمين كشور 

  درگذشت.
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شاه پس از رسيدن به قاھره در بيمارستان معادي قاھره تحت عمل 
جراحي قرار گرفت. موقعي كه پروفسور دوبيكي آمريكايي براي عمل 
جراحي شاه به قاھره آمده بود يكي از جراحان مصري اتاق عمل را ترك 

ام تا از جان بيماران محافظت كنم در  گويد من سوگند خورده كند و مي مي
اي را داخل شكم شاه جا گذاشته  حاليكه پروفسوردوبيكي عمداً لوله

  است تا عفونت كند و شاه بميرد.
  

دو روز پس از عمل جراحي حال شاه رو به وخامت گذاشت و شاه 
ھايي گفتند اگر  درگذشت. پزشكان مصري پس از مرگ شاه طي مصاحبه

با معالجات چه شاه به سرطان مبتQ شده و محكوم به مرگ بود اما، 
توانست براي مدتي زنده بماند، ولي پزشكان آمريكايي مرگ  درست مي

  او را جلو انداختند!
و اين پايان زندگي سراسر ماجرا و ھيجان پادشاه بود.سرنوشت اين طور 

خواست كه شاه در سرگرداني و تبعيد و با آن وضع ناگوار اين جھان  مي
  را ترك كند...
  نظرات بينندگان:

سQم مقاله بسيار و بسيار جالبی بود اگر بتوانيد این بخش از تاریخ و با 
سرنوشت دردناک شاه مخلوع را به تصویر بکشيد بھتر می شود ماھيت 

  آمریکایی ھا و اروپایی را به ملت ایران نشان داد. موفق باشيد

  قابل توجه کسانی که آمریکارا نجات دھنده کشور می دانند 
   بصارفاتبروا یا الوا�

  


