
 
 ) نقش اشرف در دوره دوم پھلوي! (پلنگ سیاه دربار

 عبدهللا ناصري چوپلو : پژوھشگر

 : چکیده

ھم  مال  شده، ولي ع عوض  سیت  ظر جن شرف و محمدرضا از ن جاي ا كھ  ند  قد بود افراد زیادي، از جملھ اعضاي خاندان پھلوي، معت
 . گفتند نداشت  ماجراي زندگي این دوقلوھاي رضاشاه فرق چنداني باآنچھ مي

اي ھولنــاك بــر حكومــت ایــران افتــاده بــود و كمبودھــاي شخصــیتي شــاه در  اشــرف بــا خصوصــیات مردانــھ و خشــن خــود ماننـد ســایھ
 . كرد  بازي، سركوب، ترور و اقدامات مافیایي را جبران مي سیاست

شناختھ مي اشرف پھلوي بھ چنان قدرت و نفوذي در دستگاه سلطنت محمدرضا دست یافت كھ بھ یران  حوزه  عنوان زن قدرتمند ا شد و 
 . شد  مرزي نیز كشیده  این قدرت او حتي بھ مناسبات برون

 . در این مقالھ، سنگیني و تیرگي سایھ او بر سیاست و حكومت در عصر پھلوي دوم، مورد ارزیابي و مطالعھ قرار گرفتھ است 

ھم  مال  شده، ولي ع عوض  سیت  ظر جن شرف و محمدرضا از ن جاي ا كھ  ند  قد بود افراد زیادي، از جملھ اعضاي خاندان پھلوي، معت
 . گفتند نداشت  ماجراي زندگي این دوقلوھاي رضاشاه فرق چنداني باآنچھ مي

اي ھولنــاك بــر حكومــت ایــران افتــاده بــود و كمبودھــاي شخصــیتي شــاه در  اشــرف بــا خصوصــیات مردانــھ و خشــن خــود ماننـد ســایھ
 . كرد  بازي، سركوب، ترور و اقدامات مافیایي را جبران مي سیاست

شناختھ مي اشرف پھلوي بھ چنان قدرت و نفوذي در دستگاه سلطنت محمدرضا دست یافت كھ بھ یران  حوزه  عنوان زن قدرتمند ا شد و 
 . شد  مرزي نیز كشیده  این قدرت او حتي بھ مناسبات برون

 . در این مقالھ، سنگیني و تیرگي سایھ او بر سیاست و حكومت در عصر پھلوي دوم، مورد ارزیابي و مطالعھ قرار گرفتھ است 

 . در تھران متولد شدند  1298در چھارم آبان ) خواھر و برادر دوقلو(اشرف و محمدرضا پھلوي 

 . آنھا در آن زمان فرزندان یك خانواده متوسط بودند 

 . ھمھ بیشتر توجھات پدرومادر بھ فرزند پسر معطوف بود  بااین

 . گیر و غمگین بوده است  توجھي پدر و مادر، گوشھ خاطر بي نویسد، وي در كودكي، بھ كھ خود اشرف در خاطراتش مي طوري بھ

مادام  نزد  نیز  سھ را  بان فران صي فراگرفت و ز مان خصو اشرف ــ كھ بھ ھنگام تولد او را زھرا نامیدند ــ تحصیالت خود را نزد معل
 . ارفع آموخت 

سن ھفده مھ داد و در  خود ادا بھ تحصیالت  گر  قوام،  اشرف چندي ھم در دبیرستان انوشیروان داد با علي  پدرش،  بھ دستور  سالگي، 
 . الملك شیرازي، كھ در آن ایام در لندن مشغول تحصیل بود، ازدواج نمود  فرزند قوام

 .  روزھاي ازدواجشان با یكدیگر توافق و صمیمیت نداشتند  آن دو از نخستین

شھریور  1318اشرف در سال  پس از  یي  1320از علي قوام صاحب فرزند شد اما  بھ جدا سرانجام  فت و  شدت یا ھا  یان آن تالف م اخ
 . انجامید 

 . اشرف عاشق سیاست بود 
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شھریور  او از ھمان نخستین مع 1320 روزھاي  بھ ج مادرش  مك و مساعدت  عده با ك ھا  آوري  ند در دولت عدھا بتوان كھ ب خت  اي پردا
 . عوامل اجرایي او باشند 

ّ خود را در راه سقوط مصدق بھ 1331ھاي سال  اشرف از نیمھ  . كار گیرد  درصدد برآمد تمام ھم

قي  فعالیت سرسختانھ او زماني آغاز شد كھ دكتر مصدق پیشنھاد بانك بین فت با سالھ ن المللي را در مورد نفت رد كرد و امیدي بھ حل م
 . نماند 

پس از آماده زمان بھ اشرف دراین شد و  ظامي  تي  طورجدي با انگلیسیھا وارد مذاكراتي پیرامون یك كودتاي ن ندن، اقداما كار در ل شدن 
 . نیز در تھران توسط ایادي وي انجام گرفت 

جراي  وھشتم مرداد، نخست پس از كودتاي بیست ستاي ا گي در را وزیراني در مصدر كار نشستند كھ جز حسین عال و دكتر امیني، ھم
 . كوشیدند  ھاي اشرف مي خواستھ

ــد او ھزینــھ مــدارك و اســناد موجــود نشــان مي ســالھ بــراي مسافرتھایشــان مصــرف  ھاي ھنگفــتي را ھمھ دھنــد كــھ اشــرف و افــراد بان
 . اند  كرده مي

عي  سي و اجتما یات سیا كھ او ح ست؛ چرا جھ ا دركل تاثیر اشرف پھلوي بر حیات اجتماعي و سیاسي ایران تا حد بسیار زیادي قابل تو
یل  كشور را چندین دھھ واقعا متاثر ساختھ بود؛ ازاین ند تكم كرد رو ھد  سعي خوا لھ  ین مقا رو، پس از مقدمھ كلي كھ در باال ذكر شد، ا

ید  شخصیت اشرف را از دوران كودكي پي ھا را با شھ آن شك ری بدون  كھ  گیرد و در ادامھ بھ تشریح فعالیتھاي سیاسي و اجتماعي او ــ 
 . در حوادث دوران كودكي او جستجو كرد ــ خواھد پرداخت 

 . چنانكھ گفتھ شد، دوران كودكي این دختر سركش، در آشفتگي و سرگشتگي سپري شد 

ساس مي او كھ از ھمان اوان تولد مورد بي مواره اح بود، ھ مورد بي مھري پدر و مادر قرار گرفتھ  شده  كرد  قع  ستن وا ھري و ناخوا م
 . است 

جوج   او را چنان متاثر ساخت كھ وي بھ فشارھاي روحي ناشي از كمبود محبت، سرانجام روحیھ تدریج بھ شخصیتي ناآرام، سركش و ل
 . تبدیل شد؛ لجاجتي كھ در سنین بعدي بھ نوعي عصیانگري مبدل گردید 

سعي مي ھي كرد بي او  براز بي توج عي ا با نو خود را  بھ  گران  یان و خواستھ  دی بھ اطراف سبت  بل ن فاوتي متقا ھد و  ت سخ د شان، پا ھای
 . عبارتي مھم جلوه دھد  كرد خودش را بھ طریق بود كھ سعي مي ازاین

ثري ساعت بعد كھ من متولد شدم دیگر از شور و ھیجان كھ بھ  پنج«: گوید باره مي خود اشرف دراین بود، ا ھنگام تولد برادرم پدید آمده 
 . شد  دیده نمي

 . خواست  شاید چندان منصفانھ نباشد اگر بگویم كھ كسي مرا نمي

 . اما این موضوع زیاد ھم دور از واقعیت نیست 

ھر دوست من خوا بل از  شتني ق بھ دا شمس  برآورده  ام  مادرم را  پدر و  ھاي  كھ رویا بود  شده  لد  سري متو ھم پ حاال  بود و  مده  دنیا آ
 . ساخت  مي

« ]i [  

 . دوران كودكي اشرف، سراسر با ترس و نگراني آمیختھ بود 

 . اي بیش نبود، از تنھایي خویش در ھراس بود  او كھ دختربچھ

 . داد  نامید و مادرش او را مورد تمسخر قرار مي اردك سیاه مي پدرش او را جوجھ
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 . مھمتر محبت بھ دست آورد  اشرف در سراسر دوران كودكي، بھ دنبال پناھگاھي بود تا اندكي امنیت و آرامش و ازھمھ

در یك عكس خانوادگي كھ بھ « : نویسد ثریا اسفندیاري، دختر جوان بختیاري كھ سالھا بعد وارد این خانواده شده بود، در خاطراتش مي
ھي   آلبوم خاندان پھلوي چسبیده بود، رضاخان در حالي دیده مي با نگا شرف  شانده و ا خود ن شد كھ محمدرضا و شمس را روي زانوان 

 . كنند در دورتر ایستاده است  غمگین و گمشده كھ ویژه كودكاني است كھ احساس محبت نمي

« ]ii [  

عھ  طبق نظریات روانشناسي، بھ بھ ودی فردي  ھر  ویژه براساس نظریھ روانشناسي فردي آدلر، ھرگاه نیاز محبت و توجھ كھ در درون 
قده اعتنایي قرار گیرد، این بي نھاده شده است، مورد بي صورت ع بھ  عد  بروز مي توجھي در سنین ب ني  ند، عقده ھاي روا با  ك كھ  ھایي 

شتري مي شد بی شتر، ر عھ مي آزادي بی خالف جام سرانھ و  مال خود بھ اع یت  بد و درنھا شرف  یا ندگي ا عدھا در ز كھ ب مري  مد؛ ا انجا
كھ در  شود؛ چھ او بھ خوبي نمایان مي بھ قي  ند غری قرار نگرفت، مان مادر  پدر و  جھ  طورغریزي ھنگامي كھ مورد مھر و محبت و تو

 . اي دست یازید تا خود را سرپا نگھ دارد و كمبودھاي شخصیتي خود را جبران كند   ھر وسیلھ وسط آب یكھ و تنھا مانده باشد، بھ

مي دراین لب  قوت ق شرف  بھ ا كھ  بود  عاملي  ھا  تا  میان برادرش محمدرضا عالوه بر ابراز محبت كودكانھ بھ خواھر ھمزادش، تن داد 
 . خودش را سرپا نگاه دارد 

 ]iii [ بھ ازاین ضا  قي محمدر با تل كرد و  برادرش  مش  رو اشرف تمامي عالقھ خود را متوجھ  نار او آرا قط در ك یاور، ف نھ  عنوان یگا
 . گذشت  تنھایي مي  ھمھ بچھ در خانواده ما وجود داشت، دوران كودكي من اغلب بھ باوجودآنكھ این« : یافت مي

 . شمس كھ اولین بچھ بود مورد عالقھ خانواده بود 

 . برادرم را ھم كھ اولین پسر بود ھمھ دوست داشتند 

 . اي بیش نیستم و باید براي خود جایي باز كنم  ولي من خیلي زود احساس كردم كھ بیگانھ

« ]iv [ وجود آورده بود  اي مردانھ بھ شدت عالقھ اشرف بھ محمدرضا، در او روحیھ . 

بھ  آنكھ محبتھاي مادر نسبت بھ شمس و حس احترام بیش ویژه بھ ازحد بھ قدرت پدر، حالتي از تنفر نسبت بھ زن و نوعي شیفتگي نسبت 
 . قدرت در او پدید آورد 

 . اي استفاده كرد  البتھ بعدھا خود اشرف از این خصوصیات براي نیل بھ اھداف ویژه

بھ مود و  لف ن یادگیري دروس مخت صرف  خود را  تالش  مامي  یران، ت برادر از ا خروج  پس از  مورد  ھمین او  ماني  ندك ز دلیل در ا
  . 1312تشویق پدر قرار گرفت و اجازه یافت با مادر و خواھر بزرگش در سال 

 . ش براي دیدار برادرش محمدرضا بھ سوئیس برود 

 . اولین آشنایي اشرف با تمدن غرب، از ھمین سفر آغاز شد 

مھ  او بھ محض دیدار سوئیس، چنان مجذوب غرب گردید كھ علیرغم آشنایي با خلق براي ادا ھد  فت از او بخوا صمیم گر پدر، ت خوي  و
یان داد ستھ او پا ین خوا بھ ا كم،  خي و تح قات تل گي «: تحصیل، در سوئیس بماند، اما رضاشاه با او بھ زند شت  پا و بازگ ترك ارو كر  ف

 . سراسر انضباط و توأم با تنھایي تھران برایم بسیار دردناك بود 

 . وقتي بھ ایران برگشتم، ھمان احساس كمبود و فقداني را كردم كھ بھ ھنگام عزیمت برادرم بھ سوئیس كرده بودم 

« ]v [ خت تاجایي با جنس مخالف پردا باغ،  اشرف پس از بازگشت، جسورتر از پیش بھ روابط آزاد  گردش در  گام  بھ ھن كھ روزي 
 . اش را برداشتھ و شلیك كرد  باب شوخي با افسري جوان كھ نظرش را جلب نموده بود، اسلحھ من

 . اتفاقا در آن ھنگام رضاشاه در ھمان حوالي حضور داشت 
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 . اي را براي تحقیق واقعھ بھ سمت صداي گلولھ گسیل نمود  رضاشاه عده

 . سریعتر شوھر كنند  بایست ھرچھ دختران مي: تر نمود بیان حقایق، رضاشاه را بر تصمیم خود جدي

 ]vi [ شدند ید  ند كاند سپرده انگلیسـیھا بود كھ سر خانواده معـروف  فر از دو  ین منظـور، دو ن جم : براي ا مود  سر مح جم پ یدون  فر
 . شیرازي ) الملك قوام(، كھ بعدھا بھ درجھ ارتشبدي رسید و علي قوام )مدیرالملك(

تان : روز، خود اشرف با ناراحتي براي من تعریف كرد كھ پدرم ما را صدا كرد و گفت ھمان«: نویسد حسین فردوست مي موقع ازدواج
 . است و دو نفر براي شما در نظر گرفتھ شده است 

یپ چنین شد و چون فریدون جم خوش! شمس چون خواھر بزرگتر است، انتخاب اول با او است و دومي ھم نصیب تو خواھد شد تر و  ت
 . تر بود شمس او را انتخاب كرد و علي قوام، كھ چھ از نظر قیافھ و چھ از نظر شخصیت با جم تفاوت داشت سھم اشرف شد  جذاب

« ]vii [ گر مي جاي دی ست در  سد فردو شجوي  موقعي«: نوی ھد، فریدون دان شوھر د شرف را  شمس و ا فت  صمیم گر ضاخان ت كھ ر
 . دید  دانشكده افسري فرانسھ بود و علي قوام در كمبریج انگلیس دوره مي

 . در ظرف یك ھفتھ عقد و عروسي انجام شد و فریدون و علي ھر دو بھ دانشكده افسري اعزام شدند 

 . كالس من و محمدرضا شد  سیر بود و قوام بھ اول معرفي شد و ھم سال در سن جم بھ سال دوم رفت، چون قبال یك

 . ھوش بود  او فردي كم

فوت او،  پس از  ند و  ھا زندگي كرد با آن شمس و اشرف كھ در زمان رضاخان جرات نداشتند حرف طالق را بزنند تا مرگ رضاخان 
 . ھر دو طالق گرفتند 

« ]viii [ ازدواج اشرف با علي قوام در زندگي اشرف عواقب وخیمي گذارد «: نویسد ثریا اسفندیاري مي . 

 . دانستم كھ اشرف آمادگي زیادي براي فساد دارد  البتھ قبل از ازدواج با علي، مي

 . ازدواج با علي قوام در اشرف یك عقده شد و این روحیھ او را تشدید كرد 

« ]ix [  اشرف براي دیدار پدر بھ آفریقاي جنوبي رفت و پس از مراجعت توقفي در مصر داشت «بھ گفتھ فردوست . 

 . او در آنجا عاشق یك فرد مصري بھ نام احمد شفیق شد و خواستار ازدواج با او گردید 

 . در بازگشت بھ ایران مسالھ را با محمدرضا مطرح كرد و محمدرضا خواست كھ شفیق را ببیند 

 . او بھ ایران دعوت شد و با محمدرضا مالقات كرد 

 . او را پسندید و موافقت كرد 

شد و  یك پسر بھ: اشرف از احمد شفیق داراي دو فرزند شد شتھ  پاریس ك قالب در  پس از ان بود و  یایي  نیروي در نام شھریار كھ افسر 
 . طلبي را از مادرش بھ ارث برده است  نام آزاده كھ فساد و جاه یك دختر بھ

ضاخان  تاش وزیردربار ر سر تیمور تاش، پ شنگ تیمور شق ھو باید اضافھ كنم كھ قبل از ازدواج با احمد شفیق، اشرف مدتي شدیدا عا
 . شد و از محمدرضا اجازه خواست كھ با تیمورتاش ازدواج كند 

 . شدت با این ازدواج مخالفت كرد  علت سوابق پدرش و تیمورتاش، بھ محمدرضا بھ

 . تیپي بود، شد  ھرحال، اشرف مدتي ھم معشوقھ ھوشنگ تیمورتاش، كھ جوان خوش بھ
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 . شد و تحمل دیدنشان را نداشت  شان بیزار مي بدبختي شوھران اشرف این بود كھ پس از ازدواج، اشرف از قیافھ

 . نام مھدي بوشھري گردید  او مدتي زن احمد شفیق بود و سپس از او جدا شد و در ھمان زمان در مسافرتي بھ پاریس عاشق فردي بھ

 . با اصرار بھ محمدرضا گفت كھ حتما باید با او ازدواج كنم و محمدرضا موافقت كرد 

« ]x [ ھم «: نویسد فردوست در ادامھ مي گر بخوا شرف ا ساد ا آنچھ گفتم درباره شوھران اشرف بود و اما درباره روابط نامشروع و ف
 . پردازم  وارد جزئیات شوم خود كتاب مفصلي خواھد شد و لذا فقط بھ مھمترین موارد مي

 . در زمان فوزیھ، مدتي اشرف معشوقھ تقي امامي شد 

 . در مسافرت بھ مصر مدتي با ملك فاروق بود 

 . رفتم دیدم كھ با سھ مرد رفیق است  كھ در پاریس بودم و بھ دیدار اشرف مي 1332ــ1331در سالھاي 

شده  عھ  نده و تب سھ پناھ بھ فران بوده و  سالوي  شاه یوگ جودان  دو نفر اھل پاریس بودند و یكي افسر جوان اھل یوگسالوي بود كھ گویا آ
 . ارتباط با سرویسھاي جاسوسي نبود  بود و احتماال بي

 . دیدم  رفتم، یكي از این سھ مرد را در اتاقش مي من ھرگاه بھ دیدارش مي

مي شرف  ُھ صبح بھ دیدار ا مرد گردن رفتم و مي مثال ساعت ن یك  كھ  یدم  خواب  د شرف در تخت ست و ا تاق ا خواب در ا باس  با ل فت  كل
 . كشد  خوابیده و خمیازه مي

ُھ ــ ده صبح مي دفعھ دیگر مي قد و خوش رفتم و ساعت ن سر بلند كھ پ ست و  دیدم  ست و د شویي ا خواب در دست باس  با ل سوي  یپ فران ت
 . شوید و مشخص است كھ شب آنجا بوده  رویش را مي

 . كرد  اشرف نیز با حالت كامال عادي او را معرفي مي

 . در دوراني كھ ھمسر بوشھري بود، مدتي عاشق دكتر غالمحسین جھانشاھي شد كھ در كابینھ علم وزیر بازرگاني بود 

 . اش ھم بود، و این عالقھ شدت نداشت  حال معشوقھ دفترش كرد و درعین ازاینكھ از وزارت بركنار شد، او را رئیس پس

 . چندبار نیز ذوالفقار علي بوتو، كھ در آن موقع وزیرخارجھ پاكستان بود، بھ تھران آمد و اشرف با وي بود 

 . ھا زیاد است  از این نمونھ

 . ماجراي دیگر مربوط بھ پرویز راجي است 

 . دفتر خود كرد  تیپي بود كھ مورد عالقھ خاص ھویدا قرار گرفت و ھویدا او را رئیس پرویز، پسر دكتر راجي، جوان بسیار خوش

 . اشرف شدیدا عاشق پرویز شد و واقعا او را كالفھ كرد 

تا ) وپنج سالگي ودو تا سي شاید سي(دلیل راجي در سن كم  ھمین بھ شد و  ستان  یران در انگل سفیر ا خر  ین اوا شت و ا ساس دا مشاغل ح
 . زمان دولت بختیار، در ھمین پست بود 

« ]xi [  

سخ  طي آخرین روزھاي اقامت پدرم در اصفھان بارھا از او تقاضا مي«: گوید اشرف مي بار پا ببرد و ھر خود  مراه  كردم كھ مرا ھم ھ
 . خواھد كھ تو ھمراه من باشي اما برادرت بھ تو بیشتر احتیاج دارد  داد من دلم مي
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 . توانستي برادري براي او باشي  خواست پسر بودي و حاال مي خواھم كھ نزد او بماني و بعد افزود دلم مي مي

ساب مي بي»  بھ ح گي  پیروزي بزر شرف  مد و او  تردید شنیدن این سخنان از دھان پدر كھ مردي بسیار سختگیر و خشن بود، براي ا آ
 . كرد پدرش بھ تفاوت بین فرزندانش پي برده باشد  برد؛ زیرا تا آن روزگار اشرف حتي تصور نمي را در شادي فرو مي

 فعالیتھاي سیاسي اشرف پھلوي 

 : اشرف پس از سقوط سلطنت خودكامھ پدرش، بھ چند نتیجھ مھم رسید

عباس، نادرشاه و حتي قاجاریھ سلطنت كرد و شاه ھر اندازه ھم  توان مانند دوران داریوش، اردشیر، شاه ــ در دنیاي امروز دیگر نمي1
با  سطوت و خشونت و قدرت و ظاھر خشن داشتھ باشد، صرفا قادر است در برابر ایرانیھا گردن ھاني  ند، ولي در عرصھ ج فرازي ك

ساعد بین صر نام سیم مخت سرنگون مي یك نھیب و تشر و حتي با ن خود  ندباد، از تخت  بھ ت سد  چھ ر لي،  جازه  المل بھ او ا حتي  شود و 
مان را نمي یا فری یك پس تصرف در امالك مازندران  با  ند و او را  پرت مي دھ یانوس  ماق اق بھ اع ني  ھم  گرد جا  نھ در آن ند و بدبختا كن

 . فرستند تا حساب دستش بیاید  گذارند و بھ جاي برزیل و آرژانتین، بھ موریس مي راحتش نمي

بھ ید  ست و با ندان او الزم ا شاه و خا سلھ او محبوب  بنابراین كسب محبوبیت و وجاھت ملي براي  شاه و سل كان دارد،  كھ ام ھرترتیب 
 . قبیل است  انداختن جمعیتھاي نیكوكاري و خیریھ و ازاین راه شوند و یكي از راھھاي دستیابي بھ این مقصود، بھ

یع   است كھ تشكیل جمعیت خیریھ، بھ این درحالي مور را در توز طور غیرمستقیم درواقع مراتب ضعف و ناتواني دولت و گردانندگان ا
 . دھد  شدن و مردن دیگران از گرسنگي را نشان مي امكانات معیشت و رفاه در میان مردم، و سیرشدن یك عده تا مرحلھ خفھ

شي  تدبیري و بي شدت منفور و آبروباختھ كھ مملكت را در سایھ بي طریق براي خانواده بھ اما اشرف بھ این نتیجھ رسید كھ باید ازاین دان
 . دستخوش ماجرا و بدبختي كرده، وجھھ ملي كسب كند 

ستمداران 2 یان و سیا شایر، روحان لت، ع ناگون م شرھاي گو قات و ق بھ طب ظامي،  ظامي و انت نیروي ن بر  یھ صرف  جاي تك ــ باید بھ 
ھران  كھنھ سوي ت بھ  نھ را از پیشروي  شھاي بیگا كار بازنشستھ دلگرم بود؛ زیرا كاري كھ فروغي بازنشستھ و مریض انجام داد و ارت

بر  بازداشت، رضاشاه را بدون سر او را  كرد و پ خارج  شور  ند، از ك جاد كن برایش ای متي  مترین مزاح خونش ك اینكھ مخالفان تشنھ بھ 
ستند؛  ارزشي نبود و بنابراین ازاین تخت نشاند، كار كم سجد ھ كم در م لي و در ح خایر م كھ ذ شت  ست گ ین د پس باید دنبال رجالي از ا
 . اند و نھ دور ریختني و نزد خودي و اجنبي آبرو و اعتبار دارند  یعني نھ سوزاندني

مھ3 بھ روزنا جھ  جاي تو بھ  ید  بار با ـ در لھ ـ ھوع و ب بي قربان ھاي م صر بیست ارزش و بي گو و  تواي ع مدیران كم مح كھ  سواد  سالھ 
ند دون فت نمي حروفچین و قصاب و كارم بھ م ھا  یھ آن لو عدل غذنویس ج لت و كا یھ دو لس،  پا لت مج سب وكا كر ك بھ ف قط  ند و ف ارزید

ند،  خارج یال بود كاخ و و باالبردن  صھ  شاوندان و خال خانواده و خوی خود و  شكم  سیركردن  شور،  ھر از ك قود و جوا كردن ارز و ن
سائل  گروھي از جوانان تحصیلكرده الیق و زبان شان در م نش و تبحر نان و دا ھد و از پختھ آ قرار د دان و اروپارفتھ را مورد حمایت 

 . سیاسي و اجتماعي براي تثبیت قدرت سلطنت بھره گیرد و افسانھ سلطنت مشروطھ و شاه معصوم و محبوب را بھ ملت القا كند 

لي، آن  كھ مي ــ تاجایي4 نك م جاي با بھ  كرد و  توان باید ثروت اندوخت و براي روز مبادا و روز خطر در جاھاي امن پنھان و ذخیره 
جدار، شصت را بھ خارج از كشور، بھ پدر تا بھ وھشت ویژه بھ بانكھاي سوئیس فرستاد تا مانند تجربھ  مان آن را رنود  یكباره  میلیون تو

 . ھم بھ صورت نیش و متلك، مشت در قفا بھ آدمي نزنند  وخالي، آن از كف انسان بھ در نیاورند و با چند كلمھ تشكر خشك

حرف5 ستقیم و  جاي اداره م بھ  جاره داد و  ــ از زمین و ملكداري نباید غافل شد، بلكھ باید  گران ا بھ دی مالك را  سر آن، آن ا درآوردن 
 . آورده را بھ بانكھاي داخل و خارج فرستاد  دست پولھاي بھ

ھم  ــ بھ جاي دركاخ6 نان و امثال نشستن و بستن در بھ روي خود، بھتر است گھگاه اعضاي مونث و متملق جمعیتھاي نسوان و كانون ز
 . برداشتن با آنان بودند، بھ حضور پذیرفت و با آنان چاي و عصرانھ خورد  خانمھا و عكس را كھ آرزومند زیارت شاھزاده

 . گھگاه از محالت فقیرنشین شھر دیدن كرد 

شتند،  خاطر دا لوي در  خانواده پھ مردم از  كھ  بھ زندان زنان و بیمارستانھا و شیرخوارگاھھا سرك كشید و خالصھ آن فخرفروشي را 
نازك دل و بیچاره و مظلوم ایران دور كرد و شاھزاده از ذھن مردم ساده كان در  خانمي محبوب و محجوب و  تھ كود شیفتھ و فریف دل و 
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 . اذھان آفرید 

 . كند  قلبي، نقشي مھم در جذب قلوب مردم ایفا مي تظاھر بھ مھرباني و خوش

ند و  اش دریافت اكنون زماني است كھ تا مي اشرف با زیركي و فراست زنانھ خیره ك تواند باید براي برادرش معصومیت و مظلومیت ذ
مود  شكي، ج مطبوعات را وادارد تا درباره افكار دموكراتیك او و مخالفت پنھاني و ضمني وي با اقدامات استبدادي خودكامانھ و نیز خ
یت  فاوت دارد و ترب خود ت و خشونت رضاشاه مقالھ بنویسند و بھ مردم القا كنند كھ شاه جوان با پدر قزاق و دنیاندیده و خشن و عصبي 

 . اند  سوئیس و احساسات لطیفي كھ از مادر بھ ارث برده، از او پادشاھي آزادیخواه و دموكرات ساختھ

مھ7 قات روزنا شتر او شقانھ، بی سینمایي عا ھاي  شاي فیلم شقانھ و تما ھاي عا جاي رمان ند و  ــ باید بھ  سي خوا جدي و سیا ھاي  ھا و كتاب
 . نگاران را فراگرفت  گفتن با سیاستمداران و روزنامھ طرز سخن

آنان  جاي لیــاقتي ماننــد بوذرجمھــري و مطبوعــي و نظایرشــان را از دربــار دور ســاخت و بــھ ســواد و بي بایــد ژنرالھــاي فرتــوت و بي
 . آرا را بھ محیط دربار نزدیك كرد  گرا مانند رزم سیردیده و واقع سرتیپھاي جوان و سین

هللا نوري اسفندیاري، یكي از دیپلماتھاي باسوادتر وزارت  اشرف این نكات را بھ ذھن سپرد و براي آموختن درس سیاست از وجود فتح
 . امورخارجھ، بھره گرفت 

اي متشكل  خواست در كنار برادرش بایستد، ساختن و پرداختن جبھھ نخواھي بھ گود سیاست وارد شده بود و مي اشرف كھ دیگر خواھي
یا غلط در  اي دموكرات دوستي و تااندازه ادعایي، وطن فكري، لیاقت، كم و طرفدار سلطنت شامل عناصر مدعي خوش نما را كھ درست 

 . جامعھ بھ خوشنامي شھره بودند، سرلوحھ كارھاي خویش قرار داد 

 ]xii [ بود؛  ویژه در اولین عشق خود، وارد ماجراھاي پشت او كھ پس از شكستھاي عاطفي شدید، بھ قدرت  پرده سیاسي شد، تنھا تشنھ 
 . چیز، و از جملھ لذت، باشد  قدرتي كھ مایھ ھمھ

لھ جانبھ او براي كسب این قدرت بھ فعالیتھاي ھمھ ست زد؛ از جم طي د سطح اعمال افرا تا  بازي : اي  فراط در  فراط در میگساري، ا ا
 . گساري  ورق، افراط در شنیدن موسیقي جاز و دیدن فیلمھاي سینمایي و سرانجام افراط در برپایي مجالس میگساري و باده

 . گردید  وفصل مي شد و مھمترین مسائل روز در آنجا حل نشیني اشرف بھ گذرگاه اخبار و اطالعات سیاسي تبدیل  تدریج مجالس شب بھ

 . كرد  ھاي سیاسي و حوادث درباري، نقش موثري ایفا مي طولي نكشید كھ اشرف در تمامي توطئھ

ست  آورد تا بھ شد و گاه جمعي از رجال را در خانھ خود گرد مي گاه با وزیر یا وكیلي دست بھ یكي مي طورپنھان و آشكار در امور سیا
 . داخلي كشور دخالت كند 

نھ مامي زمی لت او را در ت شایعھ دخا مور كشوري،  سي از  اشتغال اشرف بھ مسائل سیاسي و حضور محسوس او در ا سائل سیا ھا و م
 . اھمیت گرفتھ تا قتل كارمندان عالیمرتبھ دولت گسترش داد  حوادث كم

مھ این شایعات آن كھ روزنا شید  قدرت  قدر ادامھ پیدا كرد كھ باالخره از مرزھاي كشور ھم خارج شد و طولي نك شرف را  پا ا ھاي ارو
 . پشت صحنھ سلطنت و یا پلنگ سیاه نامیدند 

 ]xiii [ طریق بھ قدرت رسید  ھژیر یكي از دوستان اشرف بود كھ ازھمین . 

پاره ورزي او را مي نمود و سیاست جا از او حمایت مي اشرف ھمھ كھ در  تا بدانجا ستمداران  ستود؛  سد سیا ماج ح یر را آ موارد ھژ اي 
 . داد  دیگر قرار مي

 . اي نبود؛ زیرا شخص شاه بھ ھژیر اعتماد خاصي داشت  پا افتاده نفوذ ھژیر در دربار، موضوع ساده و پیش

شوراي  خواھد، انجام دھد؛ كمااینكھ یك داد ھر كاري كھ دلش مي شد و بھ خود حق مي او از جانب اشرف پھلوي تایید مي بار در مجلس 
شده  لع  یان مط خود از جر ستان  كي از دو سیلھ ی بھ و كھ  ملي چند تن از وكال تصمیم گرفتند كابینھ ھژیر را استیضاح كنند، اما اشرف 
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 . بود، با دعوت وكالي مخالف بھ یك مھماني در منزل خود، از آنان خواست تا در تصمیم خود تجدیدنظر كنند 

 ]xiv [  

 آرا  اشرف و رزم

 . ھم از طریق دوستي با اشرف، بسیاري از جوانان آرزومند و مشتاق كسب مقام را بھ تكاپو انداخت  رسیدن ھژیر، آن قدرت بھ

 . آرا، یكي از افسران ارتش، بود  از جملھ این افراد حاجعلي رزم

 . آمد  ھاي پرقدرت در ارتش بھ حساب مي او یكي از وزنھ

 . دانست  او كھ از موفقیت ھژیر در برقراري ارتباط با دربار، ناراضي بود، این توفیق را شایستھ خود مي

 . نمود  دادن نواقص دولت، خود را حامي دربار و سلطنت معرفي مي آرا با ترفندھاي خاصي، عالوه بر نشان رزم

 . دور نماند  شك این مسالھ از چشم شاه و اشرف بھ بي

كرد، بھ تدریج دقت و ھوش سرشار رزم بھ بار وقتي طوري آرا توجھ اشرف را جلب  یان ھژیر و رزم كھ یك فت،  كھ م تالف درگر آرا اخ
 . اشرف ھر دو را بھ منزل خود دعوت كرد و ترتیبي داد كھ رفع كدورت شود 

 . طلب بود، بعد از ترور ھژیر مورد توجھ اشرف قرار گرفت  نھایت قدرت آرا كھ فردي بي ھرصورت شخصیت قوي رزم بھ

 . آرا براي كسب مقامات باالتر بھ حمایت یك مھره قوي نیاز داشت  رزم

 . تدریج شكل گرفت و حتي تا سطح ابراز عالقھ متقابل پیش رفت  آرا بھ ارتباط اشرف و رزم

 ]xv [  

كا،  برادرش از امری ھاي او و  پس از مالقات عد  سالھاي ب یران، در  سیھ در ا كا و رو قدرت امری یان  جاد موازنھ م شرف در ای سیاست ا
مل دست سرانجام بھ وابستگي ایران بھ امریكا انجامید، تاحدي بھ عوا لوي  یران  كھ خود اشرف و عناصر حكومت پھ كا در ا شانده امری ن

 . تبدیل شدند 

 مبارزه پنھاني دكتر مصدق و اشرف 

یت و  وزیران قوي ایران، اشرف فقط با قوام از میان نخست بھ اھم ّي،  ھي جبل لدري و خودخوا لیرغم ق قوام ع السلطنھ موافق بود؛ زیرا 
 . پذیرفت  ھا و سفارشھاي او را مي نفوذ اشرف پي برده بود و اغلب توصیھ

 . وزیري، با اشرف از در مخالفت درآمد  دكتر مصدق از ھمان ابتداي نخست

 . كرد  هللا كاشاني نیز در این مبارزه مصدق را ھمراھي مي آیت

حت  سرانجام ت ید و  ھا د فاني از مخالفت یان طو خود را در م ھان  بود، ناگ نده  سایھ افك یران  اشرف كھ قریب ده سال بر صحنھ سیاست ا
 . فشار دكتر مصدق كھ بھ افكار عمومي متكي بود، مجبور بھ ترك ایران شد 

 . اما اشرف زني نبود كھ بھ این سادگیھا از میدان مبارزه خارج شود 

خارج از  صدق را در  مت م یھ حكو بارزه عل كرد و م مع  خود ج بھ دور  سي مصدق را  فان سیا بي، مخال پاي غر او در كشورھاي ارو
 . ایران ادامھ داد 
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ند و ازطرف ازیك بادرت نمود پا م عات ارو كتر مصدق در مطبو یھ د خود  طرف اطرافیان اشرف بھ انتشار مقاالت و مطالبي عل گر  دی
 . كرد  طریق حس بدبیني شاه را نسبت بھ مصدق تحریك و تقویت مي نوشت و ازاین ھایي بھ برادر تاجدار خود مي اشرف مرتبا نامھ

 . داشت  البتھ مصدق از تحركات و تحریكات اشرف غافل نبود و پیوستھ شاه را از القائات اشرف برحذر مي

 ]xvi [  

این مبارزه پنھاني میان اشرف و مصدق ادامھ داشت تااینكھ حكومت مصدق متزلزل و ضعیف گردید و اشرف موقع را براي مراجعت 
 . بھ ایران مناسب تشخیص داد 

 . بھ محض مراجعت اشرف بھ تھران، مصدق دریافت كھ دیر یا زود جریان علیھ او عوض خواھد شد 

 . مبارزه دوباره از سر گرفتھ شد 

 . ھاي خود را بھ موقع اجرا گذاشت  اشرف بسیار سریع و ماھرانھ نقشھ

 . كارآمدن قوام در ایران پیش آمد، براي اشرف غیرمنتظره بود  اما قیام و اغتشاشي كھ پس از استعفاي دكتر مصدق و روي

) شاه و مصدق(فرداي این قیام خونین، دكتر مصدق بھ شاه تاكید كرد كھ ملكھ مادر و اشرف دو مانع مھم دوستي و صمیمیت میان آنھا 
 . ھستند و لذا باید از ایران خارج شوند 

 . اشرف براي بار دوم، با موافقت شاه از ایران خارج شد 

 . البتھ پس از خروج اشرف، دكتر مصدق درخصوص خروج ملكھ مادر اصرار نكرد 

سي«: نویسد ام تیر كھ نقش اشرف در آن انكارناپذیر است، مي حسین مكي درخصوص واقعھ سي قایع  طرح و ست،  سلم ا چھ م یر  آن ام ت
چون  در ایران و كودتاي نجیب در مصر، بھ موازات ھم پي صر  ید ولي در م جھ گرد لت موا مت م ریزي شده بود كھ در ایران با مقاو

 . افكار عمومي علیھ دربار فاروق بود بھ ثمر رسید 

 . ام تیرماه، اشرف پھلوي دخالت تامي داشتھ كھ بھ شكست دربار منجر گردید  مسالھ دیگر این است كھ در وقایع سي

بھ در وقایع بیست كت را  سرانجام ممل حوادث،  جاد  لت و ای مان دخا شتھ و ھ طرف  وھشتم مرداد ھم اشرف پھلوي نقش مھم و اساسي دا
جھ  كھ نتی ست  ین ا جب ا ست؛ ع یده ا جر گرد ییر رژیم من یران و تغ قالب ا بھ ان جھ  كھ در نتی سوق داد  پرتگاه حكومت فردي و پلیسي 

مرداد  مان روز پنجـم  نده در ھ كت را نگار لت اشـرف در سیاسـت ممل موده و بھ پیش 1331دخا یني ن خبرین خبرگزاریھـاي  ب سیلھ م و
 . خارجي و داخلي ابراز كرده و بھ دربار پھلوي گوشزد نموده و ھشدار داده بود 

« ]xvii [  

بھ 1331 تیر  ام  پس از وقایع سي بود، تصمیم  شده  گاه  یران آ فت ا لي ن ضت م صدق و نھ مورد م یان در  ید امریكائ كھ از ترد شرف  ، ا
 . نظر آنان در نابودي مصدق و دولت نوپاي او گرفت  جلب

 . اشرف با دادن اطالعات دروغین و جلب اعتماد آنان بھ خانواده سلطنتي، سعي در برانگیختن احساسات آنان داشت 

 . اما تالشھاي اشرف در این زمان بھ جایي نرسید و او بار دیگر راھي پاریس شد 

 . ناگھان طي تماس دو نفر امریكایي، اشرف از تصمیم دولت امریكا مبني بر سرنگوني دولت مصدق مطلع گشت  1332در تابستان 

  . 1332در تابستان «: گوید اشرف خود در رابطھ با تماس امریكائیان در خاطراتش مي

فت ش یك نفر ایراني كھ نمي كرد و گ فن  من تل بھ  ید،  خواھم نام قاي ب  نابراین او را آ یم : توانم نامش را فاش كنم و ب فوري برا یامي  پ
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 . دارد 

شھ ند و نق ند  وقتي با ھم مالقات كردیم، بھ من گفت كھ امریكا و انگلیس درباره وضع كنوني ایران بسیار نگران سالھ دار حل م براي  اي 
 . كھ بھ نفع شاه خواھد بود 

 . شدن این نقشھ ضروري است  او افزود كھ ھمكاري من براي عملي

مھ شان ھ نم، ای قات ك سي مال كي انگلی كایي و ی كي امری مرد، ی با دو  پذیرم  گر ب یم  وقتي از جزئیات طرح پرسیدم، گفت كھ ا چیز را برا
 . توضیح خواھند داد 

دانســتم كــھ وي دو گذرنامــھ دارد، یكــي ایرانــي و دیگــري امریكــایي و نــیز بــا  شــناختم و از جملــھ مي ازآنجاكــھ آقــاي ب را خــوب مي
 . كار موافقت كردم  آنكھ بھ او اعتماد داشتم، با این علت عالوه بھ رتبھ امریكایي در تماس است و بھ منصبان عالي صاحب

« ]xviii [  

بھ او  لب را  شاه مطا با  ماس  ید و در ت یران بیا بھ ا شرف  شد ا قرار  اشرف با آن دو نفر پنھاني مالقاتي انجام داد و بنا بھ سخنان آنان، 
سیلھ «: بگوید تا آنھا نیز از بیرون مقدمات كودتا را فراھم كنند یافتن و ظر،  شھ موردن جراي نق براي ا قدم  ین  كھ اول ند  آنھا توضیح داد

براي  نوع امكاني  تا ھیچ  شد  ماد با بل اعت سیار قا ست ب یام بای مل پ چون شخص حا شاه و  بھ  كامال مطمئني است براي رساندن پیامي 
 . درزكردن خبر وجود نداشتھ باشد، بھ فكر من افتادند 

: پرسیدم آقایان آگاه ھستید كھ من در تبعیدم و گذرنامھ معتبري كھ بتوانم با آن بھ ایران وارد شوم، در اختیار ندارم؟ مرد امریكایي گفت
 . این جزئیات را بھ ما محول كنید 

 . فردا  پس:] آنھا گفتند[توانید مرا سوار ھواپیما بكنید؟  البتھ، كي مي:] من گفتم[خاطر برادرتان انجام بدھید؟  آیا حاضرید این كار را بھ

 . قرار شد كھ دو روز بعد بھ فرودگاه اورلي رفتھ بلیط گرفتھ بھ ایران سفر كنم 

 . در آنجا بھ دنبال باربري از دري گذشتم و وارد داالن درازي شدم كھ در آن اتومبیلي در انتظار من بود 

 . سوار اتومبیل شدم و با آن مستقیما تا پلكان ھواپیما رفتم 

 . در آنجا بھ من كارت عبور داده شد و پاكتي كھ بایست بھ برادرم برسانم 

مامور  گویم،  ھتر ب یا ب ند  من بود ظت  مامور حفا شكارا  كھ آ شدم  مردي  جھ دو  بھ مجردي كھ در ھواپیما بر روي صندلي نشستم، متو
 . حفاظت پاكتي بودند كھ با خود داشتم 

« ]xix [  

 . اش رفت  محض رسیدن بھ تھران با كمك دوستانش مخفیانھ بھ منزل یكي از برادران ناتني اشرف بھ«

 . ساعت پس از ورود، خدمتكاري نزد اشرف رفت و بھ او گفت كھ فرماندار نظامي تھران از ورود او مطلع شده است  نیم

 . آوري پول براي مخارج بیمارستان پسرش بیان كرد  طي برخورد فرماندار نظامي تھران با اشرف، وي علت ورود را جمع

 . و از فرماندار نظامي خواست تا در صورت عدم موافقت، او را دستگیر كند 

براي بیست بھ شرف  مت ا یز  دنبال مذاكره فرماندار نظامي تھران با مصدق، اجازه اقا لتي ن ئر دو مام دوا بھ ت شد و  ساعت داده  وچھار 
 . آوري پول مخارج بیمارستان ھمراھي شود  دستور داده شد كھ با اشرف در مورد جمع

« ]xx [ ھرصورت اشرف از آشنایي با گاردھاي كاخ سلطنتي استفاده كرد تا برادرش را ببیند و پاكت مزبور را بھ او تحویل دھد  بھ .
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ُھ روز بعد، پس از انجام كارھاي شخصي  . اش، از ایران خارج شد و بھ پاریس بازگشت  اشرف ن

 . اندكي بعد عملیات آژاكس كھ عبارت بود از یك سلسلھ عملیات نظامي براي بازگرداندن قھري شاه بھ تخت سلطنت، انجام شد 

یش از شصت كا ب براي امری صورت گرفت،  یران  تش در ا صدق و ار ھاي مخالف م مك نیرو با ك خارج  این عملیات كھ  ھزار دالر م
 . دالر نیز براي بركناري مصدق ھزینھ كند  میلیون كھ سیا حاضر بود تا یك دربرنداشت؛ درحالي

نت  پاداش خیا پس از استقرار رژیم كودتا در ایران، ھمھ عوامل و مزدوران امریكایي كھ در سركوب نھضت ملي ایران دست داشتند، 
 . خود را گرفتند 

 . نظامیان ترفیع یافتند و مقامات مھم نظامي و امنیتي را قبضھ كردند 

سیا و اینتلیجنس با  صورت مھره از میان نظامیان، افرادي كھ  بھ  شتند و  باط مستقیم دا ند، اردشیر  سرویس ارت یم درآمد ثر رژ ھاي مو
برادران  ید و  بدیل گرد شاه ت كا و  ماد امری مورد اعت بط  یران و را زاھدي داماد شاه شد و بھ یكي از گردانندگان موثر سیاست خارجي ا

 . رشیدیان نیز در جرگھ بانكداران معتبر ایران درآمدند 

 . دركل طراحان كودتا در خارج و ھمھ كساني كھ در این امر دخالت داشتند، پاداشھاي كالني دریافت كردند 

   نتیجھ

نھ صي مي تحقیق و بررسي در زمی قت خا تاریخ، د یاي تاریك  ھتر زوا شناخت ب ماعي و  لف اجت بد؛ بدین ھاي مخت كاوش  طل كھ در  معنا
ندانم یك  گاه از  كھ  ثي را  سد،  مسائل و حوادث، باید بھ علل و عوامل اصلي بروز یك حادثھ پرداخت و حواد ساده، ح یك سخن  كاري، 

 . زنند، نباید نادیده گرفت   را رقم مي خیزند و تحوالت تاریخي یك جامعھ رقابت و حتي عشق برمي

 . بین بررسي نقش زنان و تاثیر آنان در فرایند مسائل تاریخي، بسیار مھم و حیاتي است  دراین

 . زمین، در رجعت بھ اعصار كھن این مرزوبوم، جاي پاي زنان در وراي حوادث، كامال مشھود است  در بررسي تاریخ ایران

شد  گرایي اساس فعالیتھا و جزو اھداف اصلي دولت قرار گرفت، زن بھ در دوران سلسلھ پھلوي كھ غرب اجبار بھ درون اجتماع كشیده 
 . و بھ ایفاي نقش تصنعي و ظاھري در جامعھ پرداخت 

جام مي شكلي این نقش ھرچند بھ فزون مي صوري ان تاریخي ا حوادث  سائل و  نان را در م تاثیر ز ما  یار  طوري ساخت، بھ شد، ا گاه  كھ 
فا مي سلطان وقت مي ساس ای شي ح سي نق ھاي  شدند و در بروز حوادث سیا ھا و انجمن مھ، گروھ قدرت حاك با  بت  گاه در رقا ند و  نمود

 . پرداختند  سیاسي كشور را در دست گرفتھ و در آنھا بھ فعالیت مي

فرد تبدیل شد  كھ زني چون اشرف پھلوي در دوام و بقاي سلسلھ پھلوي و در ارتباط دولت با قدرتھاي بیگانھ، بھ ركني منحصربھ تاجایي
صب و  و خود بھ یكي از پایھ ھاي قدرت و استحكام رژیم پھلوي تبدیل گردید؛ چنانكھ در بسیاري از موارد قتل، تبعید، زندان، عزل و ن

 . جاي پاي او مشخص است 

یش  ویژه در رقابت با فرح پھلوي و یا در ایجاد دستھ او در رقابت با ھمسران برادرش محمدرضاشاه، بھ جا پ ھا و باندھاي سیاسي، تا آن
 . رفت كھ سرانجام ناخواستھ بھ یكي از عوامل موثر در سقوط سلسلھ پھلوي تبدیل شد 

 ]i[  ،32، ص1375ــ اشرف پھلوي، من و برادرم، تھران، نشر علم  

 ]ii[  ،149، ص1372ــ ثریا اسفندیاري بختیاري، كاخ تنھایي، تھران، نشر البرز  

 ]iii[ 32ــ اشرف پھلوي، ھمان، ص  
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 ]iv[ 128، ص1377خاطرات یك شاھزاده ایراني، تھران، ققنوس، : ــ منوچھر فرمانفرمائیان، خون و نفت  

 ]v[ 68ــ اشرف پھلوي، ھمان، ص  

 ]vi[  ،37ــ38، صص1376ــ اسماعیل جمشیدي، دوقلوي میرپنج، تھران، علمي  

 ]vii[  ،63، ص1369ــ حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، تھران، انتشارات اطالعات  

 ]viii[ 66ــ ھمان، ص  

 ]ix[ 48ــ ثریا اسفندیاري بختیاري، ھمان، ص  
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