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ﻓﻀﻞ اﷲ و اردﺷﯿﺮ زاھﺪی
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
http://www.irdc.ir/fa/content/15834/default.aspx

ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺴﺎد در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب
اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس ﻛﺸﻮر ﺑﻮد ،ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﻣﯿﺘﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﺳﺪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد .ﺑﺪون ﺷﻚ ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در دوران ﭘﮫﻠﻮی را ﻣﯿﺘﻮان ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی داﻧﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺷﺎھﺰاده ﺑﻮدن ،ﭘﺲ از ﭘﺪرش ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﻪ اﻣﻮرات ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﻪ وی رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ
ﻣﯿﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮادی ﭼﻮن اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ،اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر و  . . .ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ادﻋﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی
ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮ دﯾﻮان در ﺳﺎل  ١٢٧٢ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ھﻤﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش ﺧﺮده ﻣﺎﻟﻚ و
ﭘﯿﺸﻜﺎر و ﺟﻠﻮدار اﻣﯿﺮ اﻓﺨﻢ ﻗﺮه ﮔﺰﻟﻮ ﺑﻮد .ﻓﻀﻞ اﷲ در دوران ﻛﻮدﻛﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺣﺪ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی او ﺑﺎ ﺳﺮھﻨﮓ رﺿﺎﺧﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﺗﺮﯾﺎد ھﻤﺪان داﺷﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و
وی دوره آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﻓﺴﺮی را ﻃﯽ ﻛﺮد و در ﺳﺎل  ١٢٩٣ﺳﺘﻮان ﺳﻮم ﺷﺪ و در ﺗﯿﭗ ھﻤﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﻀﻞ
اﷲ زاھﺪی ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻮ ﻗﺮﺑﺎن و اﺣﺴﺎن اﷲ ﺧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺮﻛﻮب
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻗﺎ ﺳﻤﯿﺘﻘﻮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪارج ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻃﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮش
درﺧﺸﯿﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﻛﻪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوران ﭘﺮ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻀﻞ اﷲ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد .از
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در زﻧﺪان ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺮم اھﻤﺎل در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮم
ھﻤﻜﺎری ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﮫﺎ.
ﺑﺎ ھﻤﻪ ی اﯾﻦ اﺣﻮاﻻت ،ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی در ﺳﺎل  ١٣٢٨دوﺑﺎره ﻃﻠﻮع ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و او در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ
اﻗﺒﺎل ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،و دور دﻧﯿﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺮاد ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی ﭼﺮﺧﯿﺪن ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد .زاھﺪی
ﭘﺲ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﻣﺠﻠﺲ و وزارت ﻛﺸﻮر رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﻇﺎھﺮاً ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ را
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﻛﻪ از ﺳﺎل  ١٣٣١در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ زاھﺪی ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﺑﻪ ﯾﻜﯽ از
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻛﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺪق ،ﺑﻪ آﻣﺎل ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
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وی در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﺮدوﺳﺖ در
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی در ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد و اردﺷﯿﺮ ھﻢ در ﻛﻨﺎر او ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار او ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی
ﺑﯿﻤﻨﺎك ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎل  ١٣٣۴ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ آﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﻋﺬر زاھﺪی را ﺧﻮاﺳﺖ و از وی اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮔﺮﻓﺖ و او را از ﭘﺴﺖ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻋﺰل ﻛﺮد .ﭘﺲ از آن زاھﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺳﯿﺎر اﯾﺮان در اروﭘﺎ ،ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.
و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ در ﺳﺎل  ١٣۴٣در ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺪوﺧﺘﻦ و اﻓﺰودن ﺑﻪ
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﺪان زاھﺪی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺷﻮد.

اردﺷﯿﺮ زاھﺪی
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﭘﺴﺮ ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی در ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠٧در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺗﮫﺮان
و اﺻﻔﮫﺎن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺳﺎل  ١٣٢۵در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و راھﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺷﺪ .وی در
ﺳﺎل  ١٣٢٨ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﻛﺸﺎورزی را از ﻛﺎﻟﺞ ﻛﺸﺎورزی اﯾﺎﻟﺖ ﯾﻮﺗﺎ آﻣﺮﯾﻜﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻛﺮد .وی از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﯿﺮوت ﺑﺎ
ﻛﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺎﻃﺮات ﻛﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اردﺷﯿﺮ زاھﺪی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ و وﯾﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻛﻮدﺗﺎ در
ﺗﮫﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﯾﻚ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ و در ٣
آﺑﺎن  ١٣٣٢آﺟﻮدان ﻛﺸﻮری ﺷﺎه ﺷﺪ.
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٣١ﺗﺎ ١٣۵٧ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد .اﺳﺘﺨﺪام در وزارت
ﻛﺸﺎورزی در ﺳﺎل  .١٣٣١وی در اﯾﻦ دوره در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی اﻣﻮر
روﺳﺘﺎﯾﯽ)اﺻﻞ  ۴ﺗﺮوﻣﻦ( ﺑﻮد .ﻣﺸﺎور ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ)ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ زاھﺪی( ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد .آﺟﻮدان
ﻛﺸﻮری ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ) ٣آﺑﺎن  .(١٣٣٢ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه در
اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر) .(١٣٣٨ﺳﻔﯿﺮ ﺷﺎه در آﻣﺮﯾﻜﺎ)اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٣٨ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ .(١٣۴٠ﺳﻔﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ اﯾﺮان در
ﻟﻨﺪن)ﺷﮫﺮﯾﻮر  (١٣۴۴در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻋﻠﻢ .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان )ﺑﮫﻤﻦ  ١٣۴۵ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر  (١٣۵٠ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ھﻮﯾﺪا .ﺳﻔﯿﺮ
اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﻜﺎ)اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۵١ﺗﺎ دی .(١٣۵٧

اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد

ﻧﺸﺎﻧﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻛﺮد .ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﯾﻚ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ،ﻧﺸﺎن درﺟﻪ دو ﺗﺎج
و ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﯾﻚ ھﻤﺎﯾﻮن.

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی:
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ ﺷﮫﻨﺎز ﭘﮫﻠﻮی ،راﺑﻂ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﯾﻜﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
ﻧﺰدﯾﻜﯽ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی و اﻋﺘﺒﺎرش ﻧﺰد وی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﻜﯿﻼﺗﯽ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺳﺎل  ١٣٥٨ﻣﺠﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺸﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی در دوران ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﻜﺎ
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ٤٠٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل ،ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ،از ﻃﺮف ﺷﺎه اﯾﺮان رﺷﻮه داده ﻣﯽ ﺷﺪ و
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اردﺷﯿﺮ زاھﺪی راﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ رﺷﻮه ھﺎ ﺑﻮد .ﻓﺮدوﺳﺖ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ،اردﺷﯿﺮ
زاھﺪی ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺎی او را در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﺎ ﺷﮫﻨﺎز ﭘﮫﻠﻮی ،در ﻛﺘﺎب ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺎه در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺮای ﻣﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮان ﻋﺮاق ﻧﺎﻣﺰد ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺷﮫﻨﺎز ﺑﺎ اردﺷﯿﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺷﺎه ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج رﺿﺎﯾﺖ داد .اردﺷﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در درﺑﺎر
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﺮد و ﻛﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺖ .ﺷﮫﻨﺎز ﭘﺲ از ھﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اردﺷﯿﺮ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ اردﺷﯿﺮ از او ﺟﺪا ﺷﺪ.ﺣﺎﺻﻞ ازدواج اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﺎ ﺷﮫﻨﺎز ﭘﮫﻠﻮی)دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی( دﺧﺘﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮫﻨﺎز ﺑﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در زﻣﺎن اردﺷﯿﺮ زاھﺪی:
آن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﺎ آﻣﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎﻟﯽ را وارد اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ در ﻛﺘﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اردﺷﯿﺮ زاھﺪی از ﻧﻈﺮ روش ﻛﺎر و ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﺮای اﯾﺮان در ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر ،وﺿﻌﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت رﻛﯿﻚ و ﭼﺎﻟﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮه ی ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ی ﺑﺮﺧﻮرد زاھﺪی ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﻋﻀﺎی
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﺎدی آداب ﺑﻮد و ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش ،ﭼﻪ در
ﻣﻘﺎم وزارت و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﻼف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﺑﺎ ﺷﺎه ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻜﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ
ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺎه را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﺮ اﺛﺮ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ھﻮﯾﺪا و ﻓﺤﺶ و ﻛﺘﻚ ﻛﺎری
ﺑﺎ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ﺷﺪ .ﺳﺎل ھﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اردﺷﯿﺮ
زاھﺪی)ﺑﮫﻤﻦ  ۴۵ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر (۵٠ﯾﻜﯽ از ﺑﺪ ﻧﺎم ﺗﺮﯾﻦ دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اردﺷﯿﺮ زاھﺪی و ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﻜﺎ
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺪرش در ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺳﺎل
١٣٣٢ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﮫﻤﯽ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻜﺮد ﻛﻪ دﯾﮕﺮان ﺟﺮأت اﺑﺮاز آن را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻜﻪ آﺷﻜﺎرا از ھﻮﯾﺪا اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮده و اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ ھﻮﯾﺪا ،اردﺷﯿﺮ
زاھﺪی ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺳﺎﻟﯽ ﻛﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﻚ ﺑﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وی در ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ،ﺑﻪ ھﻮﯾﺪا ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﻛﺮد ،وﻟﯽ ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻜﻪ از ارﺗﺒﺎط
وﯾﮋه او ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯿﻜﺮد .وﻟﯽ ﯾﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی در ﯾﻚ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ ھﻮﯾﺪا
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ﻓﺤﺶ داده ﺑﻮد ،ﺷﺎه از او ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻮﯾﺪا ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ او
اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﻜﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ .او در دو دوره و ﺑﯿﺶ از ھﺸﺖ
ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺰم و ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ در ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺪاد ،و در آن
ﻣﺠﺎﻟﺲ از دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ و اﻋﻀﺎی ﻛﻨﮕﺮه و دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺧﺎرﺟﯽ دﻋﻮت ﻣﯿﻜﺮد.

وﯾﻠﯿﺎم ﺳﻮﻟﯿﻮان ،آﺧﺮﯾﻦ

ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﻜﺎ در اﯾﺮان ،در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﯾﻜﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎه در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺳﻔﯿﺮ ﺷﺎه در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از ﭘﺮ ﺗﺤﺮك ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ ھﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮﻗﺶ ﺷﮫﺮت داﺷﺖ .ﺳﻮﻟﯿﻮان
در اداﻣﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﯽ ﻣﻦ زاھﺪی را ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺟﺪی و وزﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ھﺮﭼﻨﺪ او زﯾﺮﻛﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را
داﺷﺖ.

ﻧﻘﺶ اردﺷﯿﺮ زاھﺪی در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻧﻘﻼب ،اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﺑﺮای ﺑﻘﺎی رژﯿﻢ ﺗﻼش زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داد .او ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻛﺎرﺗﺮ در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ھﻢ از ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد .ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ در ﻛﺘﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ،
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی در ﺳﺎل ﺑﺤﺮاﻧﯽ  ١٣۵٧ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ رھﺒﺮان آﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺗﺮ و
ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ او ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺷﺎه ،ﺧﻮد ﻋﺰم و اراده
ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد .ﮔﺮی ﺳﯿﻚ رﯾﯿﺲ
ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺮان در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﻤﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
درﺑﺎره راﺑﻄﻪ زاھﺪی و ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ .وی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ زاھﺪی ﺑﻪ
ﺷﺎه اﯾﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آﻣﺮﯾﻜﺎ را از وی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اردﺷﯿﺮ
زاھﺪی ﻛﺎرﺗﺮ را ھﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﯽ ﯾﻚ ﭘﯿﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻛﻪ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
آراﻣﺶ در ﻛﺸﻮرﺷﺎن ﺿﺮوری ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﻮﻟﯿﻮان ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎه اﻋﺘﻨﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮫﺎ و ﺗﻼش زاھﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻜﻪ
در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎ زاھﺪی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ ﻛﻪ زاھﺪی اوﺿﺎع را درك ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ و ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺣﺎﻻ ھﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﺎل
) ١٣٣٢ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد اﺳﺖ( ﻋﻤﻞ ﻛﺮد .ﮔﺮی ﺳﯿﻚ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﺪ ﻛﻪ زاھﺪی در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ،داوﻃﻠﺐ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ھﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ھﻮﯾﺪا ،ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ.
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه در ﺗﮫﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ھﻢ ﺑﺎ ﻛﺎخ ﺳﻔﯿﺪ درارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ را وادار ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺗﺸﻜﯿﻞ ﯾﻚ دوﻟﺖ
ﻗﻮی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زاھﺪی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ داﺷﺖ.
اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ﻛﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎه ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺎه را
ﺑﺮای ﺗﺸﻜﯿﻞ ﯾﻚ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ارﺗﺸﺒﺪ اوﯾﺴﯽ ﺟﻠﺐ ﻛﺮد .ﺗﺮدﯾﺪھﺎی ﺷﺎه در ﻣﻮرد ﺗﺸﻜﯿﻞ ﯾﻚ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺠﺪد ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ وی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی اوﯾﺴﯽ ،ازھﺎری را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و زاھﺪی ﻛﻪ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺷﺎه،
اﯾﺮان را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮك ﻛﺮد...
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