
  خالصه كتاب دخترم فرح

 طي يادداشتي از سوي خانم فريده ديبا به خانم الهه رئيس فيروز كه كارهاي حقوقي ايـشان         1995مجوز انتشار اين كتاب در سال       

عامـل مؤسـسه نـشر        اي به مـدير      طي نامه  2000خانم فيروز نيز پنج سال بعد از آن يعني در سال            . نمود، واگذار شد    را تمشيت مي  

گيـرد و    صورت مـي 1379چاپ اول اين كتاب در ايران در سال . كند  مجوز چاپ اين كتاب را به اين انتشارات منتقل مي       آفرين  به

گفتني است به دنبال برخي بحثها در مورد عدم تعلق اين كتاب به خـانم ديبـا،              . ترجمه آن را آقاي احمد پيراني برعهده داشته است        

 .ط خانم ديبا به خانم الهه رئيس فيروز را در ابتداي كتاب آورده استناشر كتاب در چاپهاي بعدي، عين دستخ

   

      q           مامـان . مامان: زدگي به خانه آمد و گفت  فرزندم با شور و شعف همراه با بهت   1337در يكي از روزهاي بهاري سال .

كـه در آن موقـع رئـيس امـور     » ير زاهـدي اردشـ «گفت كه جهت مالقات با » فرح«!... دختر شاه مرا به خانه شان دعوت كرده است     

او را ) شـهناز (از طرف همسرش » اردشيرزاهدي«دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور بود به وزارت امورخارجه مراجعه كرده و           

  )11ص. (به منزلشان دعوت كرده است

      q      كه از فعاالن حزب توده ايران بود فرح » روزفي انوشيروان رئيس«هاي فرح در دوران دانشجويي به نام        يكي از همكالسي

  )28ص. (را به حزب معرفي كرده و فرح به سازمان دانشجويي اين حزب پيوسته بود

      q    من در فرح نيـز تغييـرات كلـي احـساس     . در اروپا تغيير دين داده و به مذهب كاتوليك گرويده بود         ) امير ارجمند (ليلي

مدرسه ژاندارك تحصيل كرده و براي ادامـه تحـصيل بـه فرانـسه رفتـه و همـه دوران كـودكي و                عجيب نبود دختري كه در      . كردم

. ها و اساتيد فرانسوي گذرانده اين قدر تربيت غربي و البته فرانـسوي پيـدا كـرده باشـد     نوجواني و جواني خود را تحت نظر معلمه   

  )29ص(

      q      د اسناد مربوط به تذكره و حوالـه ارز بـه امـور دانـشجويي وزارت     فرح چند روز قبل از مراجعت به پاريس براي تمدي

خارجه از تمديد اسـناد مربـوط بـه وي           در وزارت : خارجه مراجعه كرد، و حوالي ظهر با ناراحتي توأم با ترس به خانه آمد و گفت               

  )32ص!(نام وي در ليست مخالفين فعال اعليحضرت شاه قرار دارد: اند  خودداري كرده و گفته

      q     علـي مـا را دعـوت بـه آرامـش و       علي آمد و فرح ماجرايي را كه آن روز بر او رفته بـود شـرح داد محمـد     وقتي محمد

 سازمان برنامه و بودجه است صحبت كرد و از او طلب كمـك   خونسردي كرد و خود تلفني با شخصي كه بعداً فهميدم برادر رئيس 

  )32ص. (نمود

      q     …  خواهنـد     روز از وزارت امورخارجه به منزل برادرم تلفن كردند و گفتند شخص آقاي مـدير كـل مـي                    فرداي همان

  )33ص. (دوشيزه فرح ديبا را ببينند و به مشكل ايشان رسيدگي كنند

      q     ماد زدگي خبر دعوت اردشير زاهدي را اطالع داد و گفت دا گشت با هيجان و ذوق فرح موقعي كه از وزارت خارجه بر

  )38ص. (شاه شخصاً از او دعوت كرده است تا براي مالقات با واالحضرت شهناز به منزل آنها برود



      q      اي رنگ متعلق به تشريفات وزارت امورخارجه جلوي منزل ما آمد و فرح بـا آن                   بعدازظهر يك اتومبيل سرمه    5حدود

  )39ص. (ناز رفتاتومبيل كه اردشيرخان فرستاده بود به منزل واالحضرت شه

      q             مالقاتهاي فرح با محمدرضا چندبار ديگر تكرار شد و يك روز فرح كه از يكي از همين مالقاتهـا برگـشته بـود مـا را

  )41ص. (»!اند امروز اعليحضرت شاه رسماً از من خواستگاري كرده«: زده كرد و گفت شگفت

      q           كه محمدرضا پس از مدتي كه با اين دختر ارتباط داشت او را براي همـسري             كانديداي ملكه مادر دخترخواهرش بود

  )52ص. (مناسب تشخيص نداد و گيتي خطير را با سرمايه قابل توجهي به ايتاليا فرستاد

      q         اي رفتيم و فرح در آنجا آرايش مختصري انجام داد و اظهار عالقـه كـرد بـر   » كارتيه«يك روز هم به آرايشگاه معروف

  ) 55ص. (آرايش عروسي آرايشگرهاي اين آرايشگاه به تهران بيايند

           q                              از فرانسه چند نفر به عنوان طراح مجلس عروسي و مشاور جشن به ايران آمده بودند كه يكي از آنها بـه نـام

  . شهرت جهاني داشت» كلودبلموند«

ي فرح را در پاريس گرفته و الگوهاي اوليه لباس را تهيه كرده بود دو نفـر  ها هم كه اندازه» كريستين ديور«خياطخانه معروف  

كنند و روي بدن او بدوزند، تا كامالً بـدون  » پرو«هاي خود را به تهران فرستاد تا لباس عروسي فرح را در تهران           ترين خياط   از زبده 

  .نقص و عيب باشد

رايـشگر   رايشگر مخصوص آرايش فرح در شب عروسـي بودنـد و دو آ     پاريس آمده بودند كه دو آ     » كارتيه«آرايشگرها هم از    

  )57ص. (كردند ديگر كار آرايش نزديكان عروس و خواهران شاه را نظارت مي

      q               كرد تا لوازم مورد نيـاز مجلـس جـشن را بـه تهـران       هواپيماي اختصاصي به طور مرتب بين تهران و پاريس پرواز مي

گرداند تا  ياط فرانسوي كه فراموش كرده بود يك نوار يا روبان را به تهران بياورد هواپيما را به فرانسه بر ميگاهي اوقات خ... بياورد

  )58ص! (در حالي كه همين روبان در تهران هم وجود داشت! براي او يك قطعه روبان بياورد

      q               پـس از  . اشت تا عليرضا را وليعهد اعـالم كنـد       محمدرضا به سبب نداشتن فرزند ذكور تحت فشار خانواده خود قرار د

  ) 60ص. (درگذشت عليرضا هم مدتي صحبت از وليعهدي غالمرضا بود، اما شاه قلباً به اين موضوع تمايلي نداشت

      q       با كمال شهامت شرايط بد اقتصادي زندگي خودم پـس از مـرگ پـدر و بعـد هـم              . ايم  ايم ثروتمند بوده    ما هرگز نگفته

  ) 61ص. (ام رم را هميشه به زبان آوردههمس

      q     كردند فرح با وضع حمل و پسر زاييدن ملكه خوشبخت ايران شده است اما خود او تعبير ديگري داشت      همه تصور مي .

اي  هايـن امـر پوشـيد   » اي زاييـده اسـت   من براي اين خانواده پهلوي حكم گاوي را دارم كه گوساله  «: يك روز محرمانه به من گفت     

  )62ص. (دانند كه محمدرضا و فرح به دنبال يك آشنايي عاشقانه با هم ازدواج نكردند نيست و همه مي



      q     …    خواهد تا پيشنهاد كمپاني فيلمسازي آمريكايي را رد كنـد و بـراي حفـظ پرسـتيژ خـانواده                    محمدرضا از اشرف مي

  ) 77ص. (ج سازدسلطنتي ايران فكر هنر پيشه شدن را از مخيله خود خار

      q                         آن موقع سيستمهاي ويدئو و دوربينهاي سبك قابل حمل وجود نداشت و گاهي اوقـات فيلمبـرداران سـينمايي را مـي

ديديم كه به دعوت اشرف به محوطه كاخ آمده اند تا از او در حال اسب سواري يا قدم زدن در كنـار اسـتخر ويـا بـازي بـا سـگ                             

  )78ص!(م يادگاري بگيرنداز او فيل) فيدل(محبوبش

      q             كردند و فرح  ساير اعضاي خانواده محمدرضا به طور مرتب و همه ساله جشن تولد و جشن سالگرد ازدواج برگزار مي

  )80ص! (آوري هداياي گرانبها است گفت منظور اصلي از برگزاري اين جشنها همين جمع مي

      q      شد و شكل و شمايل طرز صحبت كـردنش آدم   كه در مجالس خصوصي حاضر مي  اي هم داشت      ملكه مادرشوهر بامزه

 …گفتند مادر محمدرضا را صيغه كـرده اسـت     بود كه مي» پور اهللا ملك ذبيح«اين مرد . انداخت  را ياد هنرپيشگان فيلمهاي كمدي مي    

. پسر ملكه مادر شـد  ساواك است دوست   يسگفتند يك مقاطعه كار متمول و از دوستان ارتشبد نصيري رئ            بعد رحيمعلي خرم كه مي    

  )82ص(

      q            ها حـرص و ولـع عجيبـي بـراي رسـيدن بـه        اصوالً ارتشي . بيشتر خواستگارانم از طبقه امراي ارتش و بازرگانان بودند

ه چطور دختران شدند و بعداً براي شما شرح خواهم داد ك     درجات باالي نظامي داشتند و در اين مسير از هيچ عملي رويگردان نمي            

آوردند تا با محمدرضا آشنا كنند و به قيمت بر هم زدن زندگي زناشـويي دختـرم            هاي دربار مي    نوجوان و جوان خود را به ميهماني      

  )84ص. (گذاردن شرف و ناموس خود به پست باالتر دست بيابند فرح و به وديعه

      q       روبرو شده بودند محمدرضا را جلو انداختند تا مرا به ازدواج با آنهـا  چند تن از اين خواستگاران كه با پاسخ منفي من

گفتند سلطان تريـاك   مردي ترياكي از جنوب خراسان كه مي. از فاميل اسداهللا اعلم بود   » منصف«يكي از اين افراد آقاي      . ترغيب كند 

  )85ص. (ايران است

      q    …        ها همراه با قليـان و چـاي يـك كاسـه تريـاك و              خانه  ا در قهوه   در دوران رضاشاه و سالهاي اوليه سلطنت محمدرض

  )86ص.(كرد ها خريداري مي چي دادند و سوخته آن را هم دولت از قهوه تجهيزات استعمال آن را در جلوي مشتريان قرار مي

      q     دگي خصوصي شما به خودتان  البته زن :محمدرضا كه امتناع مرا از ازدواج شنيده بود يك روز از من تشكر كرد و گفت

پلكنـد و   خواهم در آن دخالت كنم، اما هميشه نگران بودم كه شما با يكي از اين سگهايي كه در اطرافمان مي                     مربوط است، من نمي   

 اگر چه من از اين ابراز توجه محمدرضا تعجب كردم، اما همان لحظه از خودم پرسيدم اگر              …دهند پاسخ مثبت بدهيد       دم تكان مي  

اهللا و بعد با رحيمعلـي را نگرفتـه           انديشد و چنين طرز تفكري دارد چرا جلوي ازدواج مادرش با ذبيح             عليحضرت شاه اينطوري مي   ا

  )88ص. (داد  و آمد مردان اجنبي با مادر و خواهران خود اهميتي نمي  اصوالً محمدرضا تربيت غربي داشت و به رفت…. است

      q        كه محمدرضا محل سكونت، كار و تحصيل فرزندش را در يك محدوده ديواركشي شـده قـرار                  اين اشتباه بزرگي بود 

  )91ص.(داد و ارتباط خود را كامالً با مردم كوچه و بازار قطع كرد



      q        ا محمدرضا كه هميشه از زلزله و بالياي طبيعي در هراس بـو                ]كاخ نياوران [با آنكه كاخد داراي اتاقهاي متعددي بود، ام

! خوابيد تـا در صـورت بـروز زلزلـه از خطـر مـصون بمانـد                  در محل باريكي كه در بين ديوار بتني كاخ در نظر گرفته شده بود مي              

  )91ص(

           q        93ص. (براينر را دوست داشت و شايد اضافه بر پنجاه بار يك فيلم او را ديده بود شاه فيلمهاي يول(  

      q      العـاده تمايـل بـه زنـدگي      دوران كودكي و نوجواني خود را گذرانيده بود فـوق ) سوئيس( كه در اروپا محمدرضا با آن

  )94ص. (پنداشت سبك آمريكايي داشت و ساير فرهنگها را صغير مي

           q       …   رن بخصوص محمدرضا كه كشته مرده سـوفيالو      «. خواستند سوفيالورن را از نزديك مالقات كنند           و همه مي

  )95ص(» !بود

      q    …        هاي نيمه شب متوجه ما شده بودند به رقص و پايكوبي پرداختيم گذران  بعد هم ما بلند شديم و در حالي كه خوش !

  )98ص. (اين حادثه فكر اوليه برگزاري جشن هنر شيراز را در مخيله من انداخت كه فوراً به دخترم منتقل كردم

      q   …    اش بـه     بـه زنـان و كـشش بيمارگونـه        ] غالمرضـا كيـانپور،وزير دادگـستري     [ورد عـدم عالقـه او     حرفهايي هم در م

شد، اگر چه شخصاً هيچ گاه مورد سوئي از او نديدم، اما بايد بگويم هويدا و كيانپور از جمله مردانـي نبودنـد      بازي زده مي    همجنس

  )117ص! (شان بيشتر براي مردها جالب بودبلكه به نظر من حركات و رفتار. كه مورد توجه خانمها واقع شوند

      q                  يكي ديگر از اعضاي خانواده پهلوي كه ما مجـاز نبـوديم در محافـل و مجـالس خـود او را بپـذيريم فرزنـد شـاهپور

ر سـال  عليرضـا د .  سالگي بر اثر سانحه هوايي كشته شـد    32رضا بود كه در سن         عليرضا تنها برادر تني محمد      .عليرضاي فقيد بود  

حاصـل  ” علـي ”ازدواج كرده بود كه » كريستيم كولوسكي «به نام   ) از آوارگان جنگ جهاني دوم    ( با يك دختر آواره لهستاني       1324

را عامـل قتـل     ) محمدرضـا (با دختر افليج پرفسور عدل ازدواج كرد و چون عمويش           )  شمسي 1325متولد  (علي  . اين ازدواج بود  

  )124و123صص. (ياسي عليه محمدرضا پرداختهاي س دانست به فعاليت  پدرش مي

      q          اگـر چـه انتخابـات برگـزار     . العاده نـاچيز بـود    كنندگان فوق كردند و يا تعداد شركت    مردم در انتخابات يا شركت نمي

 محمدرضـا  رسـد و  وزير به اطالع محمدرضا مـي  دانستم كه اسامي كساني كه بايد به مجلس بروند توسط نخست         شد، اما من مي     مي

كرد و تالش ساواك بر اين بود كه در شهرها و  اين اسامي را ساواك تهيه مي. كند اي را تأييد مي  زند و عده    اي را خط مي     اسامي عده 

  )137ص. (شهرستانها بگردد و افرادي را پيدا كند كه ضمن وفاداري به سيستم حكومتي مقبوليت محلي هم داشته باشند

      q    ] داد كه ضمن آن مردان با زنان خود  ترتيب مي » كليد پارتي «اي تحت عنوان      هاي جسورانه   مثالً ميهماني ] لتيپروين اباص

در آخـر   . شد هواخواهان زيـادي داشـت       ها كه در هتلهاي معروف تهران برگزار مي         اين ميهماني . شدند  ها حاضر مي    در اين ميهماني  

. رفتند ودند هر يك از خانمها به يكي از اتاقهاي هتل كه قبالً رزرو شده بود مي       شب كه همه به حد افراط مشروبات الكلي نوشيده ب         

شده بـود هـر    بند بسته  زدند، سپس با چشماني كه خوب توسط چشم         بعد مردان كليد اين اتاقها را روي هم ريخته و آنها را بهم مي             

. رفتنـد   اتاقي كه خـانم شـخص ديگـري منتظـر بـود مـي             كردند و از روي كليدي كه برنده شده بودند به             يك كليدي را انتخاب مي    

  )138ص(



           q                                    يك بار عالقـه بـه جـواهرات منجـر بـه كـشف مـاجراي دخالـت رئـيس پلـيس تهـران در دزديهـاي شـبانه

  )143ص!(شد

      q          اين استيريپ  ... ر شب است  آميز ميهمانان در ساعات پاياني آخ       ها دارم كارهاي جنون     خاطره ديگري كه از اين ميهماني

تيز و لخت شدن منحصر به خانمها نبود و بعضي آقايان داراي اسم و رسم هم در برابر شرط بنديهاي كالن اقدام بـه لخـت شـدن                            

كـشي را هـم    هـا بـساط تريـاك       ها سرو مـشروبات الكلـي بـسيار عـادي بـود، امـا در بعـضي از ضـيافت                   در ميهماني .. …كردند  مي

كشي  استعمال ترياك به قدري براي اشراف و طبقات باال عادي شده بود كه اكثراً در ويالي خود سالني را به ترياك                   . تراندندگس                  مي

ثابت دكوري ساخته و اطراف آن تشك و مخده انداخته بودند تا افـراد زيـادي                » منقل«يا  » شومينه«اختصاص داده و در وسط سالن       

نبود و فقـط گـاهي اوقـات كـه        » دود و دم  «اهل  » محمدرضا«.  ترياك كشي دسترسي داشته باشند     براحتي به آتش و وافور و اسباب      

كرد كه بيشتر به خاطر ژست  هم روشن مي» هاوانا«كشيد يك سيگار برگ  را سر مي)  هنسي كنياك(اش  گيالس مشروب مورد عالقه

آورد به توصـيه   به بعد كه درد ناشي از سرطان به او فشار مي 1355داد، محمدرضا اواخر سال       بود تا دود، زيرا دود آن را فرو نمي        

عادت داشته اسـت هـر روز صـبح پـس از صـرف چاشـت       ) رضاشاه(كرد پدرش  محمدرضا تعريف مي. دولو به ترياك روي آورد  

  )145و146صص! (كرده است شود يك بست ترياك استعمال مي) كاخ مرمر(خواسته عازم دفتر كار خود  موقعي كه مي

      q          لو تابستانها در استخر روباز شنا ميزمستانها . دادند كرد و اين دخترهاي ماساژور او را در همان كنار استخر ماساژ مي      دو

خورد ماساژورها بـه       خوابيد و پس از چندين ساعت در شير گرم گاو غوطه مي               كرد و در آن مي      وان حمام را از شير تازه گاو پر مي        

من اين شيوه را از او ياد گرفتم به فرح هم گفتم، محمدرضـا هـم اسـتقبال    ! دادند  دند و از سر تا به پا او را ماساژ مي       جان او مي افتا   

اش چندين دختر زيبـاروي   دولو هميشه در خانه! رود محمدرضا به خاطر استفاده از همين ماساژورها مرتباً به منزل دولو مي       . …كرد

  )147ص. (شتايراني و خارجي را دم دست دا

      q         توپ زدم و او را متهم به داللي محبت براي محمدرضا كردم قسم خورد كه او اين كـار را    » اميرهوشنگ«يك بار كه به

  )148ص! (مشاور جنسي اعليحضرت است» محمود صدقي«كند و  نمي

      q                ه گرفته بود و اتاق خواب خـود را بـه طبقـه             بايد بگويم كه محمدرضا پس از تولد فرزند چهارمش كامالً از فرح فاصل

  )149ص. (دوم ضلع غربي كاخ نياوران منتقل كرده و اين زن و شوهر به هم كاري نداشتند

      q         نتوانست ايـن وضـع را تحمـل    » فوزّيه«. محمدرضا از آن دسته مردان شيطان بود كه به همسر رسمي خود قانع نيستند

  )150ص. (حمدرضا طالق گرفتكند و با پافشاري خود از م

      q        محمدرضا حـساسيت نـشان   ) و بيشتر شبانه  (دانستيم كه اگر بخواهيم نسبت به زندگي محرمانه             مي) فرح(من و دخترم

  )152ص. (بدهيم مسلماً زندگي مشترك فرح و محمدرضا نابود خواهد شد

      q      داد  ران آمده و ميهمان محمدرضا بود به تشريفات دربـار دسـتورمي  جمهور يا پادشاه يك كشور هم به اي  حتي اگر رئيس

 10محمدرضا هر كار مهمي كه داشت رأس سـاعت     . برنامه شام رسمي طوري ترتيب داده شود كه در فالن ساعت شب پايان يابد             

  )153ص(. نمود  رفت و نزديك صبح به كاخ اختصاصي مراجعت مي شب كنار گذاشته و دنبال زندگي شبانه خود مي



      q    هاي محمدرضا باعث شد كه شاه جسارت را از حد بگذراند و دست دختـر يكـي از    تفاوتي فرح نسبت به كامجويي    بي

  )154ص. (افسران نيروي هوايي را بگيرد و به عنوان معشوقه خود به كاخ بياورد

      q                واپيمايي حامـل شـاه بـوده و محمدرضـا در داخـل             شنيديم كه اين دختر خردسال به اتفاق پدرش سرلشگر آزاد در ه

  )155ص. (هواپيما به اين دخترك دست درازي كرده است

      q    …                      فهميدم كه مسئولين از اينكه گزارشات من در مورد وجود نابساماني هاي مختلف اجتماعي و اقتـصادي بـه گـوش 

ه اصطالح مرا خام كنند و من از اين پـس بـا ديـدن ايـن شـرايط             محمدرضا رسيده نگران شده و اين تمهيدات را انديشيده اند تا ب           

  )156ص!(ساختگي خبرهاي خوب به شاه برسانم

      q          كرد، اما خيلي زود متوجه شد شاه فقط دوست  اوايل ازدواج فرح با محمدرضا دخترم مطالب را به محمدرضا منتقل مي

  )157ص! (طالب دروغ محض باشندحتي اگر اين م. دارد خبرهاي خوشحال كننده را بشنود

      q         بگويـد، و  » دروغ«در اين است كه در برابر رضاشاه كسي جرئت نداشـت  ) رضاشاه و محمدرضا(فرق اين پدر و پسر

  )158ص(» !در مقابل محمدرضا كسي جرئت ندارد حرف راست بزند

      q             فرسـتادند  شر شد كه يـك نـسخه از آن را بـراي مـن مـي              سال گذشته كتابي در لندن توسط يك كتابفروشي ايراني منت .

را كه ممكن است هـر      » اسرار مگو «متأسفانه در اين كتاب خانم ناهيد كلهر حق آن همه دوستي و محبت را به جا نياورده و بعضي                    

آقـاي نويـسنده   همـين  ... زن و دختري در سنين پايين زندگي خصوصي خود داشته باشد براي آقاي نويسنده كتاب تعريـف كـرده    

  )171ص. (خبرنگار جواني در روزنامه اطالعات بود كه مورد توجه دخترم قرار گرفت و فرح به او محبتهاي زياد كرد

      q       خصوصاً در مسافرتهاي نوشـهر و كـيش عـادت داشـت            . ناراضي بودم ) اميرارجمند(پروايي جنسي ليلي      البته من از بي

. كننـد   شود و برايش اهميتي نداشت كه دهها نفر از نگهبانـان و گاردهـا دارنـد او را تماشـا مـي                     بدون هيچ گونه پوششي وارد دريا     

  )173ص(

      q     دانـستم محمدرضـا بـراي       در حالي كه من مـي     ! جمهور آمريكا و همسرش حتي يك دالر ارزش نداشتند          هداياي رئيس

موقعي كه به محل اقامت خود برگشتم فـرح در          . هزينه كرده است  خريد جواهرات عتيقه متعلق به ريچارد شيردل صدها هزار دالر           

دهنـد و    به هر ميهماني خارجي يك كراوات مستعمل مـي ... اين : حضور محمدرضا فحش ركيكي به كندي و همسرش داد و گفت  

  )174ص! (كنند متعلق به جورج واشنگتن يا آبراهام لينكلن بوده است ادعا مي

      q     ك در پايان رقص دعوت كرد كه فردا نهار ميهمان خصوصي او باشم تا شخصاً بـرايم غـذا آمـاده كنـد                      شهردار نيويور .

بـه  . فرح كمكم كرد و از طرف من با تشكر فراوان دعوت شهردار نيويورك را قبول كـرد              . دانستم  چون زبان انگليسي را خوب نمي     

! يـست و شـما بايـد فـداكاري كنيـد و دعـوت او را بپذيريـد       اي جز پذيرش دعوت اين سياسـتمدار متنفـذ ن   من هم گفت كه چاره 

  )175ص(

            q                                    بايد بگويم محمدرضـا فـوق العـاده حـسود بـود وايـن يـك نقطـه ضـعف بـزرگ بـرايش محـسوب مـي

  )176ص.(شد



      q    »راد متنفذ است، و اگر ايـن       در آمريكا تصميمات دولت تحت تأثير فشار اف       : اطالعي درآورد و گفت     مرا از اين بي   » فرح

  )178ص. (افراد تحت تأثير سخاوتمنديهاي ما قرار بگيرند در تصميمات كنگره آمريكا و كاخ سفيد به نفع ما عمل خواهند كرد

      q     خريداري كنـد كـه از ابنيـه تـاريخي دورة ويكتوريـا و يكـي از               ) جنوب لندن (خواست ملكي در ساري       محمدرضا مي

تصميم بر اين بود كه اگر فرح اين كاخ و محوطـه            . اين قصر در يك محوطه چند ده هكتاري قرار داشت         . لندن بود قصرهاي عمدة   

  )179ص. (كه اين كار انجام شد. ام رضا خريداري شود اطراف آن را پسنديد به نام نوه

      q             ا در اين غـارت آثـار فرهنگـي ايـران تنهـا             را ديدم متوجه شدم انگليسيه    » لوور«ولي وقتي به سفر پاريس رفتم و موزة

وجـود ايـن اشـياي      «: فرح گفـت  ... در سن پترزبورگ كوهي از اشياي عتيقه ايراني وجود دارد         » آرميتاژ«همچنين در موزه    . اند  نبوده

رند، اما در لندن هر سال ها ندا اي به بازديد از موزه ايراني در خارج از كشور از يك نظر به نفع ايران است؛ زيرا در ايران مردم عالقه

كنند و ضمن مشاهده آثار ايراني با فرهنگ و تمدن غني گذشته              ميوزيم بازديد مي    ميليونها انگليسي و توريستهاي خارجي از بريتيش      

  )186ص(» !شوند، و اين براي تبليغ ايران خوب است ايران آشنا مي

      q      ا يا فرودگاه برود از چند روز قبل همة مـسير را كنترلهـاي دقيـق           خواست از سعدآباد به مجلس سن       وقتي محمدرضا مي

  )188ص. (كردند امنيتي كرده و حتي روي پشت بامها مأموران امنيتي را مستقر مي

      q         گفت رعايا اخ و تف خـود را   كرد و مي گشت چند بار دستهايش را ضدعفوني مي محمدرضا هر وقت از بازديدي برمي

  )189ص.(ترسيد دانند كه محمدرضا به حد افراط دچار وسواس بود و از ابتال به ميكرب مي همه مي! ده اندبه دست من مالي

      q      اي از فاميـل پهلـوي كـه سـالي بـه       كردم با اظهارات و عالئق عده  خواهي و وطن دوستي را مقايسه مي        من اين مملكت

خريدنـد و   كردنـد و در آمريكـا و اروپـا ملـك و مـسكن مـي               ان ازدواج مـي   بردند و با خارجي     دوازده ماه خارج از كشور به سر مي       

  )197ص! (كردند گذاري مي سرمايه

      q    …    همسر سـفير ايـران در آفريقـاي    (وقتي از مالقات با او راحت شديم شكوه ... بود» اسميت  يان«محمدرضا از دوستان

روند و همان طوري كه رسم شكارچيان         ه شكار انسانهاي سياهپوست مي    اظهار داشت كه در اينجا مردان نژادپرست سفيد ب        ) جنوبي

شكوه تعريف كـرد كـه   ! زنند اينها مردان و زنان سياه را در جنگل تعقيب كرده و آنها را با تير مي. اندازند است و به دد و دام تير مي       

  )203ص. (كشند يهاي سياهان را محاصره و به آتش م ها و دهكده چطور سفيدها براي تفريح كلبه

            q        …    تـرين    است و خود وي هم جزو شـكارچيان انـسان، بلكـه معـروف             » اسميت  يان«سردسته اين نژادپرستان

  )204ص (…! آنهاست

      q    يكــي ســرهنگ قــذافي رهبــر ليبــي ودومــي همــين  …دانــست محمدرضــا دو نفــر از رهبــران جهــان را ديوانــه مــي 

  )205ص).(ور رومانيرئيس جمه!(چائوشسكو

      q          شد بـه عنـوان پيـروزي      دو سال بود در ايران مونتاژ مي-محمدرضا با غرور و خوشوقتي اتومبيل پيكان را كه تازه يكي

شما اگر اسب پرورش بدهيد بهتـر از آن اسـت   «: صنعتي ايران به چائوشسكو نشان داده بود، اما چائوشسكو به محمدرضا گفته بود          

  )206ص(» !ل انگليسي را به نفع اقتصاد بريتانيا مونتاژ كرده و به مردم خودتان بفروشيدكه اتومبي



      q                  اما در ميهماني رسمي كه در بخارست برگزار شد چائوشسكو فقط با همسر خود يك دور رقصيد و از زنان ديگري كه

من فكر كردم كـه اگـر       ! با زنان يكديگر مي رقصيدند    در حاليكه در غرب رسم است مهمانان        !در مجلس بودند تقاضاي رقص نكرد     

  )209ص!(حاال در پاريس، لندن ويا واشنگتن بوديم فرح مجبور بود با رهبران آن كشورها برقصد و حتي ماچ هم بدهد

      q          پادشاه برسد  اي كه باعث شد او از رتبه ساده يك سرباز به مقام رفيع يك                 العاده  من معتقدم رضاشاه علي رغم نبوغ فوق

فرستاد و او را با طرز تربيت غربـي   رضاشاه نبايد فرزند خود را براي تحصيل به سوئيس مي       . قدرت شناخت جامعه خود را نداشت     

  )221ص. (كرد بزرگ مي

      q     ...          لج رضاشاه با فرستادن محمدرضا به كـا . اما واقعيت اين است كه مقصر اصلي در تربيت محمدرضا همانا پدرش بود

به اعتقاد من اگر رضا شاه فرزندش را به جاي تحـصيل  ... سوئيسي لوروژه آينده محمدرضا و سلطنت دودمان پهلوي را خراب كرد       

توانست به يك روحاني عالي رتبه تبديل گردد و توأمان         در سوئيس به حوزه هاي علميه در قم و مشهد فرستاده بود، محمدرضا مي             

  )222ص. (دار گردد ردم ايران را عهدههم سلطنت و هم زعامت مذهبي م

      q     گفـت   او مـي  . هاي مردم اهميتي قائل نبـود       محمدرضا براي توده  . خواهم اينجا يك واقعيت بزرگ را افشا نمايم         من مي :

  )223ص(» .تواند هر طور خواست آنها را شكل دهد هاي مردم مثل مواد خام هستند كه حكومت مي توده«

      q     داد، تا جايي كه      العاده اهميت مي    فوق» خواص«انديشانه كه براي عامه مردم اهميتي قائل نبود به            ابر اين تلقي ساده   در بر

  )225ص. (گرفت بسياري از خطاهاي بزرگ و غيرقابل اغماض آنها را ناديده مي

      q                    ناميده بودنـد كـه   » خدايگان«دا بافته و   محمدرضا هيچ كس را قبول نداشت و متملقان آن قدر او را عقل كل و تافته ج

  )225ص! (اي از سوي قدرتهاي ناشناخته است ويژه» رسالت«كم خود نيز به اين باور رسيده بود كه داراي  كم

      q       را در حال مغازله با عليـشاه مهتـر و مربـي اسـبهاي سـلطنتي داخـل اصـطبل        ) اشرف(پس از آنكه يك روز رضاشاه او

نداخت و دستور داد عليشاه جوان را در زير ضربات سهمگين شالق سياه كنند، اشرف دچار سـرخوردگي و بيمـاري                  سعدآباد گير ا  

  )228ص. (روحي شد

      q       كرد و در پاسـخ   متأسفانه واالحضرت اشرف كه به خودسري عادت كرده بود اصالً فكر آبروي خانواده سلطنتي را نمي

  )229ص. (كرد منزلت و احترام خانواده پهلوي را دچار مخاطرات ميبه تمنيات قلبي و احساسات خود 

      q     چرا بايـد   . رونق اقتصادي ايران سبب گرديده تا عامه مردم به امور پولساز و پردرآمد روي بياورند              : گفت  محمدرضا مي

  )234ص! (مند نشوند؟ برادران و خواهران من از اين وضعيت جديد اقتصادي بهره

      q    … وقتي محمدرضا جرئت ندارد دست اشرف را كوتاه كند چرا من بايد به او تذكر بدهم و بـا ايـن      : گفت  فردوست مي

  )235ص! )            هاي خود و موقعيت و پست و مقامم را نابود كنم؟ تذكر درجه

      q        د در شهر همدان دسـتگير و بـه تهـران         ترين قاچاقچي مواد مخدر ايران در دژ مستحكم خو          موقعي كه دايي قاسم كالن

انتقال داده شد من از فرح سئوال كردم كه چطور تا اين تاريخ پليس و نيروهاي خفيه ايران از وجود اين دژ مستحكم در وسط شهر          



دايي قاسم يك :  فرح ضمن تأكيد براين نكته كه بهتر است ديگر اسم دايي قاسم را برزبان نياورم گفت…! اند؟ اطالع بوده همدان بي 

هـم قبـل و هـم    «... كرده است فروشنده عمده بوده و در همه اين سالها ترياكهاي متعلق به اشرف و غالمرضا را در جهان توزيع مي  

اند كه انحصاراً در آنها تريـاك   پس از ممنوعيت كشت ترياك در ايران اشرف و غالمرضا داراي صدها هكتار زمينهاي مزروعي بوده             

  )239ص(» …شد كشت مي

      q               آنها بـا همكـاري فرمانـده ژانـدارمري كـل كـشور         . آمد  محصول غالمرضا و اشرف فقط از كشت و زرع به دست نمي

  )240ص! (شدند ترياكهاي مشكوفه از قاچاقيان در مبادي مرزي را هم تملك كرده و صاحب مي

      q    …     ا در فرودگاه ژنو به خـاطر همـراه داشـتن چنـدين              پليس سوئيس واالحضرت اشرف ر     1964اما در هفدهم نوامبر

  )243ص! (چمدان بزرگ سر پر از هروئين خالص به ارزش بالغ بر بيست ميليون دالر بازداشت كرد

      q       هنگامي كه اشرف پس از مالقات با چند تن از سران بزرگ باندهاي قاچـاق مـواد مخـدر بـه ويـالي                       1355در سال 

: هاي معتبر فرانسه از جمله روزنامه... گشت اتومبيل وي به رگبار مسلسل بسته شد   بر مي ) جنوب فرانسه  (مجلل خود در ژوان لوپن    

از سوي يك سازمان جنايتكار به دليل دخالـت  ) اشرف(لوموند، فيگارو، اكسپرس، فرانس سوار اطالع دادند كه ترور شاهزاده ايراني         

  )244ص. (فته استاشرف پهلوي در بازار مواد مخدر فرانسه صورت گر

      q      سـيل  . اي هست نشريات اروپايي را ساكت كننـد         هاي ايران در اروپا دستور داد تا به هر وسيله           محمدرضا به سفارتخانه

هاي چندصد هزار دالري به سوي نشريات اروپايي سـرازير   فرش و قاليچه، پسته، و خاويار و هداياي گرانقيمت، حتي رپرتاژ آگهي    

  )244ص. (بار به فراموشي سپرده شود يادي صرف گرديد تا اين ماجراي فضاحتشد و پول ز

      q             شد بـرايش     هر كس كه به اين مجالس قمار دعوت مي        ... يكي ديگر از مشكالت اخالقي اشرف قماربازي مفرط او بود

  )252ص! ( و مبالغ كالني به اشرف ببازدمثل روز روشن بود كه حتي اگر هم قمارباز قهاري است بايد عمداً بازي را واگذار كند

      q     مهتر سفارت انگليس و بعداً هم يك امنيه ساده بود كه بر اثر ) رضاشاه فقيد(اين خانم فراموش كرده كه پدر بزرگوارش

گر دختـرم فرزنـد     خواهم يادآوري كنم ا     فقط مي . گويم  من اين را از باب تحقير خانواده پهلوي نمي        . بازي روزگار به سلطنت رسيد    

يك استوار ساده ارتش بود اشرف و برادران و خواهرانش هم فرزند يك قزاق سـاده بودنـد كـه در سلـسله مراتـب نظـامي خيلـي                

  )253ص. (تر از پدر فرح قرار داشت پايين

      q    … جاسوس و خائن را بـه  كفايت، فراماسون، گردد كه اين افراد تقصير كار، بي باز هم همه تقصيرها به محمدرضا بر مي 

خود واالحضرت اشرف و برادران و خواهرانش هـم       . نمود  گرفت و مسئوليت امور كشوري و لشكري را به آنها تفويض مي             كار مي 

  )256ص. (كردند زيرا جملگي در روي كار آمدن اين رجال نقش داشتند و محرمانه آنها را پشتيباني و تقويت مي: مقصر بودند

      q     اي مادي و پول پرست بـود، بـه          العاده  داد اما به حد خارق      هلوي عالقه زيادي به امور سياسي از خود نشان نمي         شمس پ

  )257ص! (خواست نهايت مي همه چيز عالقه داشت و از همه چيز به اندازه بي

      q            حجـم عظيمـي كـاال وارد       خواست بدون عبور از گمرك      شد، و يا مي     هر تاجري كه براي واردات كاال دچار مشكل مي 

  )258ص! (رفت مملكت كند و ديناري حقوق دولتي آن را نپردازد به سراغ واالحضرت اشرف يا واالحضرت شمس مي



      q    …اندازند و محمدرضا را براي سوء استفاده آن دختر بدبخت به  گاهي اوقات شمس يا اشرف دختر جواني را به دام مي

  )260ص! (كنند كاخ خود دعوت مي

      q          داد گرفتن مبالغ هنگفت از وارد كنندگان اشياي گرانبها، طال، جواهر و كاالهاي               عمل زشت ديگري كه شمس انجام مي

گفت اين دو خـواهر در برابـر دريافـت پولهـاي كـالن اجـازه                  فرح كه بيشتر از من به مسائل محرمانه واقف بود مي          ... پرقيمت بود 

هاي منقوش به مهر  بندي  گذاري و ميراث فرهنگي و ملي كشور را در بسته            اشياء عتيقه و غيرقابل ارزش     دهند صادركنندگان حتي    مي

  )261ص ( !گونه وارسي به خارج بفرستند دربار شاهنشاهي بدون هيچ

      q                شـده  تغييـر ديـن و مـذهب داده و مـسيحي    » وينـسنت هيلـر   «شمس از زمان ازدواج دوم خود با يك آمريكايي به نام 

ها و سالنهاي  واالحضرت اشرف بر عكس شمس به اديان الهي اعتقاد نداشت و به جادوگري و خرافات روي آورده و در اتاق...(بود

و صورتكهاي مربوط به قبايل آفريقـايي را نـصب كـرده    » شينتو«و » هندو«هاي مربوط به خدايان  ها و تمثال كاخ خود انواع مجسمه  

  )263و263صص.) (بود

      q    …     احمدرضـا و    …سـاختند   شكارگاههاي حفاظت شده، جانوران را مقتول مـي       » شكار ممنوع «برادرانش در زير تابلوي 

دادند و اين افراد با سالحهاي مدرن بـه شـكارگاه        محمودرضا به چند عمده فروش چهار راه استانبول تهران مجوز روزانه شكار مي            

راي فروش به خيابان اسـتانبول كـه در آن زمـان مركـز خريـد اعيـان و اشـراف تهـران بـود                         زدند و آنها را ب      رفته و حيوانات را مي    

       )274ص. (آوردند مي

      q             شمس«بود، اما ساير فاميل پهلوي و بخصوص        » اشرف«فرزند  » شهرام«اگر چه سر دسته قاچاقچيان اشياي زير خاكي «

  )275ص. (هم در آن فعال بودند

      q    …  و شهرام براي دستيابي به آثار تاريخي موجود در دل يك تپه تاريخي دستور داده بودند با بولدوزر اين منطقه                    اشرف

هـاي    بـه طـوري كـه در مـساحت زيـادي خـرده            . در نتيجه اين كار غير مسئوالنه هزاران شئ تاريخي تكه پاره شد           .را زيرورو كنند  

  )276ص. (شد سفالهاي باستاني و اشياء عتيقه ديده مي

      q     اين مملكت بسيار وسيع است و از ايـن         «: العمل محمدرضا در اين مورد چه بود؟ به دخترم گفت           كنيد عكس   تصور مي

در يك مورد ديگر شمس دستور داده بود در كاخ چـالوس كـه بـر تپـه     » !ارزش در دل خاك آن فراوان است گونه اشياي كهنه و بي 

ها موقع حفر چاه به دفينه نفيـسي دسـت يافتنـد كـه                كن  چاه. قع بود چاه جديدي حفر كنند     بلندي مشرف بر شهر زيباي چالوس وا      

فرح خيلي تالش كرد محمدرضا را راضي كند تا اين نفايس تـاريخي بـه مـوزه ايـران      . مملو از جواهرات و شمشيرهاي مرصع بود      

ها پر شده كه ديگر جا براي اشياي جديـد    خرت و پرتموزه ايران باستان آن قدر از اين   «: باستان سپرده شوند، اما محمدرضا گفت     

. هاي چالوس عالقه مند شدند پس از كشف تاريخي كه در چالوس به دست آمد، احمدرضا، محمودرضا و اشرف هم به تپه       » !ندارد

  )277ص... (كاشف به عمل آمد كه شهر باستاني چالوس در ارتفاع قرار داشته

            q          طقه كه براي كشف اشياي عتيقه حفر شده بود چندين معدن طال كشف گرديد و استخراج طال بـه                در اين من

  .صورت محرمانه آغاز گرديد



      q                  همچنين در يك روستاي ييالق در اطراف رامسر سنگهاي معدني گرانبها پيدا شد و افراد متنفذ هم به آن منطقه هجوم

شيوه آنها به اين صورت بود كه هر يـك چنـد هكتـار از زمينهـاي                ! تا سهمي به دست آورند    آوردند تا از جواهرات معدني آن روس      

  )278ص. (پرداختند       سروصدا به استخراج طال و جواهر مي كشيدند و بي منطقه را به عنوان ساختن ويال ديوار مي

      q                شمس اين بود كه بعضي از اشياي عتيقه را كـه  يكي از كارهاي خواهران و برادران محمدرضا و در رأس آنها اشرف و

اميدوارم تا اينجا متوجه شده باشيد خواهراد وبرادران . (فروختند آوردند به پولدارهاي عمده مملكت مي   الحيل به دست مي     به لطايف 

ناصـب دولتـي   يك مقدار آن از كارچاق كني و سفارش و توصيه و فـروش م .) شاه عمده ثروت خود را چطور به دست مي آوردند 

  )279ص!(بود ويك مقدار آن از طريق فروش اشيا عتيقه وزيرخاكي و اينطور چيزها

      q    )كنـد   داند و پخـش مـي   اش را مي ترين اخبار مربوط به او و خانواده ديد راديوي حزب توده خصوصي  از اينكه مي  ) شاه

شـود   مگـر مـي  . كنند  احمق هستند كه صحبت از مساوات مياينها يك مشت«: گفت مي. داد مي» ركيك«شد و فحشهاي     عصباني مي 

  )280ص(» !يك شاه با يك رعيت عادي يكسان باشد؟

            q        281ص (…ناميد اي و ماركسيست مي اش را توده محمدرضا همه منتقدان خود و خانواده(  

      q      وقتي ما به مصر يك . زند  اي به داراييهاي مملكت نمي      لطمهگفت مملكت پول زياد دارد و اين قبيل دزديها            مي) شاه(او

چـه  (!) دهـيم   ميليارد دالر، به اسرائيل يك ميليارد دالر، به سازمان آب لندن نيم ميليارد دالر و به ساير ممالك ميلياردها دالر وام مي                     

  )282ص!(اشكالي دارد يك عده از مديران مملكت ما هم به نوايي برسند و چاق بشوند

      q                         بنابراين به نظر رسيد افراط محمدرضا در كمونيسم ستيزي به خطر جلب اطمينان واشنگتن و لندن بود، تا آنها مطمـئن

  )282ص. (شوند كه در ايران سنگر مستحكمي در برابر نفوذ كمونيسم وجود دارد

      q           العـاده    نگراني اظهار داشت روحيه محمدرضـا فـوق       با  ) فرح( بود كه دخترم     1357اگر اشتباه نكنم اواخر مهرماه سال

ساواك متن ضبط شده گفتگوي فريدون هويدا با برادرش اميرعباس را پـيش         : دخترم گفت . علت را سئوال كردم   . خراب شده است  

ه و  فريدون در اين گفتگوي تلفني صراحتاً به برادرش گفتـه بـود كـه بـا مقامـات آمريكـايي صـحبت كـرد                       ... شاهنشاه آورده است  

دانند و خوب است تا دير نشده اميرعباس خاك ايران را ترك كند و مانـدن در ايـران ديگـر بـه              آمريكاييها كار شاه را تمام شده مي      

كـنم در هفـدهم يـا     محمدرضا پس از شنيدن اين نوار دستور بازداشت و زنداني كردن اميرعباس را داد و فكـر مـي    ... صالح نيست 

  )287و286صص! (خور هويدا را گرفت و او را به زندان جمشيديه انداخت ومت نظامي ماستهجدهم آبان ماه بود كه حك

      q     گفت از سالها قبل اطالع داشته است كه اميرعباس هويدا با سازمانهاي اطالعاتي آمريكا و انگليس روابط                   محمدرضا مي

هـا راحـت تـر     ت وزير ايران باشد خيال آمريكاييها و انگليـسي كرد اگر فردي مثل اميرعباس نخس العاده نزديكي دارد و فكر مي   فوق

  )288ص (…است، اما

      q     ...                    هويدا متأسفانه مخنّث بود و از يك آدمي كه بين حاالت زنانگي و مردانگي سردرگم است نبايد انتظار جوانمردي و

ـ   همه مـي  . برادرش هم از او بدتر بود     . مردي و فتّوت و وفاداري داشت      د كـه فريـدون و بـرادرش اميرعبـاس گرفتـار بيمـاري              دانن

  )291ص. (بازي بودند همجنس



      q     خانم امامي يك ! پس از چند ماه ازدواج به طور ناگهاني از اميرعباس طالق گرفت     » ليلي امامي «دانند چرا خانم      همه مي

آقـاي  . با يك مردكـه غـول پيكـر گيـر انداختـه بـود      ) و غير قابل گفتن  (روز سرزده وارد خانه شده و اميرعباس را در حالت زننده            

وزيـري    گذرانيـد و سـر جمـع روزي دو سـاعت در نخـست               بـاز مـي     اميرعباس هويدا اوقـات خـود را بـا مـشتي افـراد همجـنس              

  )296ص.(نبود

            q                   ده و شخصيت كوشيد افراد فاقد ارا   داشت مي  1332محمدرضا به خاطر تجربه تلخي كه او از حوادث سال

  )302ص. (را دوروبر خود جمع كند

            q        303ص. (عرضه و نوكر صفت و حقير را مصدر امور كند كرد افراد بي محمدرضا در ارتش بويژه سعي مي(  

      q    داشت و گشت اين بود كه به زندگي خصوصي افراد كاري ن اش بر مي اشكال ديگر محمدرضا كه آن هم به تربيت غربي

وزير مملكت كورش و داريوش باشد  نخست) هويدا(باز  گفتند خوب نيست يك مرد همجنس گاهي اوقات كه افراد دلسوز به او مي

بـاز ديگـر عـضويت     چنـد همجـنس  ) هويـدا (در كابينه او ... »!شان را دارند مردم اختيار پايين تنه«: گفت محمدرضا با خونسردي مي  

اش داستانهايي  گاهي اوقات با افراد مطلع داشتيم آنها از رفتارهاي زشت و ناپسند هويدا و اعضاي كابينه  داشتند و در جلساتي كه ما       

يكي از اين اشخاص غالمرضا كيانپور وزير دادگستري بـود كـه            . زنم  هايم حرف نمي    البته من فقط براساس شنيده    ! گفتند  شگرف مي 

  )304ص (.رقصيد پوشيد و مي در مجالس خصوصي لباس زنانه مي

      q       بازي بود و يكـي   يكي پديده همجنس.  پديده در مملكت ايران چشمگير شدند 2وزيري هويدا     اصوالً در دوران نخست

همه به ياد دارند كه شومن اصلي تلويزيون مملكت يعني مرحوم فريدون فرخزاد جلوي چشم ميليونها بيننـده                  . هم رشدبهايي گري  

اين پديده ضـد  . باز بودن او به سوژه اصلي روزنامه توفيق تبديل شده بود آورد و موضوع همجنس   مي  ه در   تلويزيون ادا و اطوار زنان    

  )306ص. (زد اخالقي به شهرت رژيم لطمه مي

      q                محمدرضا بـود   ) خواهران، برادران و همسر و فرزندان     (در واقع حسين فردوست تنها آدم خارج از نزديكان درجه اول

  )310ص. (ناميد  را به اسم كوچك ميكه شاه او

      q       بـا كمـال   ! باز اسـت  ها افتاد كه اميرعباس هويدا بهايي و بدتر از آن همجنس            تري هم بر سرزبان     كم كم شايعات مخرب

ز خود ا) وزيري بود كه همانا كنار گذاشتن هويدا از نخست(تأسف بايد بگويم محمدرضا نه تنها در برابر شايعات واكنش صحيحي            

با توجه بـه اينكـه خاسـتگاه     … محمدرضا…نشان نداد، بلكه مثل يك بچه لجباز در عناد با مردم به حمايت از اميرعباس پرداخت

در مورد مسايل   . آمد كه بهاييت در ايران رشد كند و به نيرويي در برابر اسالم تبديل گردد                بود بدش نمي  ) شيراز(آئين بهاييت ايران    

ما اطالع داشتيم كه عالوه بر هويدا بسياري از وزراي كابينـه و مقامـات          . داد  ازي هويدا هم حساسيتي نشان نمي     ب  مربوط به همجنس  

  )312و313ص. (دولتي و بويژه مقامات عالي رتبه لشكري به اين فساد اخالقي آلوده هستند

      q     شـود، امـا متأسـفانه     ز نارضـايتي مـردم مـي   داد كه اجتماع بهائيان در دولت موجب برو ساواك به محمدرضا هشدار مي

  )314ص. (گرفت محمدرضا اين هشدارها را ناديده مي



      q      خواستند تا براي حفظ شئونات مملكت و خاتمه دادن به شئونات           ) كه خواهرش زن حسنعلي منصور بود     (از ليال امامي

هويـدا بـر سـر زبانهـا اسـت تـن بـه فـداكاري داده و بـا                 اي كه در مورد زندگي مجـردي          مملكت و خاتمه دادن به شايعات زننده      

  )318ص. (وزير ازدواج كند نخست

      q                     ايـن  .هويدا فكر برگزاري جشنهاي دو هزاروپانصدمين سالگرد بنيانگذاري سـلطنت را در مخيلـه محمدرضـا انـداخت

  )322ص. (دهويدا بود كه به شاه قبوالند تاريخ شاهنشاهي را جايگزين تاريخ هجري شمسي كن

       q               المللي بـراي گفتگـو و آشـنايي          كند يك كنگره بين     آقاي شفا در مالقاتهاي هفتگي كه با دخترم داشت به او پيشنهاد مي

  )323ص. (ميان تمدنهاي شرق و غرب در تهران برگزار شود

      q         تجليل دائمي از شاهنشاهي ايران آگاه بود        شود هويدا كه از تمايالت محمدرضا براي تعظيم و          طرح نهايي كه آماده مي 

الدين شفا هم به دليـل ارائـه           شجاع …دهد  آن را به برگزاري جشن عظيمي جهت بزرگداشت تأسيس شاهنشاهي در ايران تغيير مي             

  )324ص. (فكر اوليه به دريافت نشان درجه اول همايون نايل آمد

      q       ه در جايگاه سران كشورها كنار محمدرضا نشسته بود و از رژه سربازان ادوار              موقعي ك ) امپراطور اتيوپي (هايال سالسي

ديـدم چطـور      من پشت سر محمدرضـا نشـسته بـودم و مـي           . ديد كنترلش را از دست داد و در جا ادرار كرد            مختلف ايران سان مي   

ي به علت بيماري قادر به كنترل ادرار        هايالسالس. در حقيقت راهي براي پنهان كردن اين فاجعه نبود        ... خودش را خيس كرده است    

. العاده گرم و آفتابي بود و بوي گند و تند ادرار جايگاه سران را به محيط غيرقابل تحملي تبديل كرده بود             هوا هم فوق  . خودش نبود 

  )328ص(

      q     قير او نسبت به مـردم پـس از         تح. مانند    مثل گوسفندان مي  . گفت اين مردم قادر به انجام هيچ چيز نيستند            محمدرضا مي

  ) 329ص. ( زياد شده بود1332و هشتم مرداد  ماجراي بيست

      q        كـرد و همـه را احمـق و كـودن و      به حرف هيچ خيرخواه و مصلحي گوش نمـي    ) ده سال آخر سلطنت   (در اين اواخر

  )332ص. (ديد افتاده مي اطالع و عقب خرفت و نادان و بي

      q     هـر  . كـرد  جمهوري فرانسه هم در موقع مسافرت خود به تهران، زياد از حد تعريف محمدرضا را            ن رئيس ژيسكار دست

شود كه از محمدرضا امتيازات چرب و شيرين گرفتـه شـود، امـا متأسـفانه           دانست اين حرفها براي اين زده مي        كودك خردسالي مي  

گفت هدف او از مسافرت به تهران مالقات با شاهنشاه و اخـذ   ن و مينيكسون آمده بود ايرا! كرد  ها را باور مي     محمدرضا اين حرف  

  )333ص. (خورد   به اعتقاد من محمدرضا به درد اين جامعه بويژه به درد كارهاي سياسي نمي…!رهنمودهاي اعليحضرت است

      q          مرد شوهردار را تشويق كرد، مثالً گاهي اوقات در حضور اشخاص زن يك       واالحضرت اشرف رعايت هيچ چيز را نمي

  )346ص! (كرد دار ديگر مي به معاشقه با يك مرد زن

           q             ها از    پسنديد و هيچ فرصتي را براي حضور در اين ميهماني           ها را مي    دخترم چون عاشق رقص بود اين ميهماني

  )347ص. (داد دست نمي



           q       350ص(محمدرضا و اشرف بود » بريج« و همبازي ابوالحسن ابتهاج از قماربازان قهار(  

      q         داشـتند   گـري برنمـي   آنها با آنكه شـوهر داشـتند دسـت از هـرزه    . آذر و خواهرش مهين شكارچي مردان پولدار بودند

! گيريـد بايـد از ايـن دو خـواهر يـاد ب    : گفـت  آمد و به همه زنهاي فاميل مي    واالحضرت اشرف از اين دو خواهر خيلي خوشش مي        

  )353ص (…واالحضرت اشرف يك فمينيست واقعي بود

      q       شناسان و سياستمداران آمريكايي وارد در        هاي تهيه شده توسط محققان و جامعه        همان برنامه ) انقالب سفيد (اين اصول

ام اصالحات ارضي باعث شد تـا  فشار آنها براي انج«: گفت محمدرضا هميشه از دمكراتهاي آمريكا ناراضي بود و مي.امور ايران بود 

با سختي و مرارت به دسـت آورده  ) مرحوم رضاشاه(من هزاران هكتار زمين مرغوب و صدها روستا و رقبات با ارزش را كه پدرم              

  )357ص(» !بود از دست بدهم و تسليم يك مشت رعاياي نفهم كنم

      q            و انگليس در عين حالي كه دوست من هستند و از دولت من    آمريكا  : گفت  محمدرضا كه از همه ما بيشتر مطلع بود مي

كننـد و روي   روند جـذب مـي   آنها دانشجويان ايراني را كه به آمريكا يا اروپا مي! دهند    حمايت مي كنند آلترناتيو مرا هم پرورش مي       

  )359ص! (يرون بكشنددارند تا هر موقع الزم شد از آستين ب كنند و براي روز مبادا نگه مي گذاري مي آنها سرمايه

      q      آمـد بـه شـاه     رفـت و مـي   او مرتب به قـم مـي  . اميني از طرف محمدرضا مسئول تماس با آخوندهاي طراز اول قم بود

اهللا سيدكاظم شريعتمداري ارتباط نزديك داشت  محمدرضا با آيت... بيشتر تماسهاي او با سيدكاظم شريعتمداري بود. داد  گزارش مي 

به ) فرح(خترم با آنكه از مسائل ميان شريعتمداري و شاه اطالع درستي نداشتم، اما يك روز در حضور د. كرد  مالي ميو به او كمك  

شـريعتمداري كـه دعـاگوي      . هـاي اصـلي بگـذارد       اعليحضرت بهتر است فشار خود را روي ساكت كردن چهـره          : محمدرضا گفتم 

  )361ص. (اميني با بعضي آخوندها منجمله شريعتمداري روابط قديمي داشت! اعليحضرت هستند

      q        خمينـي در خـارج از كـشور    ) امام(خميني جدا كند و ) امام(ا از علي اميني تالش زيادي كرد تا روحانيون مقيم ايران ر

  )362ص. (ايزوله شده و در مبارزه خود با محمدرضا تنها بماند

      q         كنم سيدكاظم شريعتمداري كه مرجع عاليه شيعيان بود در اوج بحـران بـه اتفـاق علـي                    حاال براي نخستين بار فاش مي

محمدرضا در اين مالقات از شريعتمداري . به تهران آمد و در كاخ نياوران با محمدرضا مالقات كرداميني و به صورت پنهاني از قم 

  !خميني را به سكوت و مصالحه راضي كند و يا اينكه بـه مخالفـت بـا او برخيـزد                ) امام(تواند    خواسته بود تا به هر صورت كه مي       

اگـر  … كرده و گفته بود قادر به انجام چنين كاري نيـست، زيـرا               شريعتمداري هم بدون تعارف هر دو درخواست محمدرضا را رد         

رفت و آمدهاي شريعتمداري به كـاخ   !... بخواهد با خميني به مخالفت برخيزد درست به منزله خودكشي سياسي برايش خواهد بود             

مأموران حكومت نظامي بـه خانـه   چند روز بعد اطالع رسيد كه    ... گرفت، اما از پرده برون افتاد       اگرچه در نهايت اختفاء صورت مي     

محمدرضا از اين خبر عميقاً متأسف شـد و از سـپهبد            . اند  اي را در حياط منزل مصدوم كرده        شريعتمداري در قم حمله كرده و عده      

مقدم توضيح داد كه اين حمله به درخواست مهندس حسن شريعتمداري فرزند ارشد             . توضيح خواست ) رئيس ساواك (ناصر مقدم   

  )363ص! ( صورت گرفته استاهللا آيت

      q      در پـشت   ) ها  اي  توده(ها    براي مدتي اين فكر را در ذهن محمدرضا انداختند كه كمونيست          ] هويدا ونصيري [اين دو نفر

كرد و به همه چيز و همه كـس مـشكوك بـود در اظهـارات                  و محمدرضا كه هميشه با توهم توطئه زندگي مي        ! اين حوادث هستند  



كرد كه منظورش اتحاد كمونيستها بـا مـذهبيون      هاي خود صحبت از اتحاد استعمار سرخ و سياه مي           ها و سخنراني    بهرسمي و مصاح  

  )381و379ص! (بود

      q            كـرد   داد و ساواك در امور اقتصادي مملكت دخالت مستقيم مي           محمدرضا بودجه عظيمي را در اختيار ساواك قرار مي .

محمدرضا به سرباز .كردند حد و حصر مي اندوزي بي ابتي در امور اقتصادي فعال بودند و آزادانه مالرؤساي ساواك نظير نصيري و ث     

وظيفه گارد شاهنشاهي كه در برابر كاخ نياوران نگهباني مي داد ويا به باغبان پيري كه مشغول هرس كردن گلهـاي باغچـه بـود بـه                     

! مي كرد وتصور مي كرد همـه دنيـا سـرگرم توطئـه عليـه او هـستند      ا و يا مأمور اينتليجنت سرويس نگاه    -آي-چشم جاسوس سي  

ها از او بخواهنـد كـه         ها يا انگليسي    يك بار از دخترم پرسيده بود كه آيا اگر آمريكايي         . متأسفانه به دخترم فرح هم بدگمان شده بود       

  )381ص! (ه؟را ترور كند و به قتل برساند اين درخواست را قبول خواهد كرد يا ن) محمدرضا(شوهرش 

      q                هـا چـاپ    هر روز اخباري مبني بر خروج مقادير قابل توجهي ارز توسط مديران دولتي و رؤسـاي ارتـشي در روزنامـه

 …دسـت راسـت آمريكـايي هـا بـود         ”سـنتو ”ازهاري مدتها در  . شود  كرد كه چگونه تنها گذاشته مي       شد و محمدرضا مشاهده مي      مي

ع شاه با يك هواپيماي متعلق به نيروي هوايي آمريكا و بدون گذراندن مقررات و تشريفات خروج           اش بدون اطال    ازهاري و خانواده  

  )384ص. (كه در اختيار مستشاران آمريكايي بود كشور را ترك كرده بودند» تپه دوشان«از كشور از پادگان نظامي 

      q              من چقدر نادان  « :گفت  داد و از جمله مي      اي ركيك مي  موقعي كه در پاناما بوديم محمدرضا مرتب به اين نظاميان فحشه

  )385ص(» !النفسي مانند ازهاري را در رياست ستاد كل ارتش نگه داشتم بودم كه سالها آدم خائن و ضعيف

      q        او حتـي در جنـگ جهـاني دوم بـه     . شاهپور بختيار در فرانسه تحصيل كرده و در جواني جزو لژيونرهاي فرانسوي بود

شاهپور بختيار تبعـه فرانـسه و داراي همـسر    . از ژنرال دوگل مدال گرفته بود     ) در جبهه مقاومت ملي فرانسه    (سطه ابراز شجاعت    وا

ها بـه محمدرضـا    دانست و وقتي آمريكايي ا مي.آي.محمدرضا او را عامل سي . كردند  فرانسوي بود فرزندان او در فرانسه زندگي مي       

  )386ص. (وزيري برگزيند اين ظن محمدرضا به يقين تبديل شد  به نخستتوصيه كردند شاهپور بختيار را

      q                            محمدرضا به عده اي از خبرنگاران حاضر در فردوگاه گفت كه به علت خستگي بـراي اسـتراحت كوتـاهي بـه مـصر

بعداً .  ايران باز نخواهيم گشت اما همه ما مي دانستيم كه آن طور نيست و ما ديگر به            . رود وپس از بهبودي مراجعت خواهد كرد        مي

ها  در حضور ما گفت كه تاريخ مصرف او به سر آمده بود و آمريكايي         ) جمهور فقيد مصر    رئيس(محمدرضا در اسوان به انورسادات      

  )392ص(» ...!شان او را مثل يك دستمال مصرف شده دور انداختند و پسرعموي انگليسي

           q       394ص. (ال به سرطان دچار افسردگي شديد شده بودمحمدرضا به علت ابت(  

      q             شد و محمدرضا با استفاده از چند حاضر كننـده ارواح و      شبها بطور مرتب جلسات احضار ارواح در نياوران برگزار مي

 در اين جلـسات     محمدرضا به واسطه شركت   . كرد روح پدرش را احضار و از او كسب راهنمايي كند            هاي نيرومند تالش مي     مديوم

گفت من سرنوشت و آينـده ايـران را از درگذشـتگان سـؤال               مي. احضار ارواح دچار افكار ماليخوليايي و عجيب و غريبي شده بود          

  )396و395صص! (اند كه ايران دچار جنگ و خونريزي و تجزيه خواهد شد  ام آنها گفته كرده

      q      و تـوهم اسـت؛ زيـرا پرزيـدنت كـارتر در مالقـات بـا او پـشتيباني از                     اينها همه خواب و خيال    : گفت  دخترم فرح مي 

طرح پرزيدنت كارتر اين بود كه محمدرضا براي مدتي از كشور خـارج             . محمدرضا و سلطنت پهلوي را مورد تأييد قرار داده است         



از ) وليعهد(يا به نفع فرزند ارشدششود تا بختيار بر اوضاع مسلط گردد و پس از فرونشستن موج هيجانات شاه به ايران برگردد، و      

  )396ص. (گيري نمايد سلطنت كناره

      q              تـا  . بعداً كه در آمريكا بوديم ديويد راكفلر صراحتاً به ما گفت كه آمريكا در كنار گذاشتن شاه منافع طوالني زيادي دارد

در آن موقع افغانستان هنـوز بـه اشـغال    ! ذاشتن شاه استبه حال منافع ما در حمايت از شاه بود وحاال منافع درازمدت ما در كنار گ      

خواهد شوروي را درگير يك جنگ فرسايشي با مسلمانان كنـد   ديويد راكفلر به ما گفت كه آمريكا مي    . ارتش شوروي در نيامده بود    

 بـه ايـن هـدف مجبـور     هدف نهايي واشنگتن فرو ريختن امپراتوري شوروي است و ما براي نيل . تا قواي آن كشور به تحليل برود      

  )397ص! (هستيم در خاورميانه تحوالتي را دامن بزنيم

      q    او وقت . پدرم اشتباه بزرگي كرد«: گذشت و در چه فكر بود كه بدون مقدمه گفت      دانم در مخيله محمدرضا چه مي       نمي

  )398ص(» !كافي داشت تا مثل كمال آتاتورك روحانيون را به طور كلي از دم تيغ بگذراند

      q         انـد بـه بعـضي از افـسران نظيـر ارتـشبد         هايزر از او خواسته بعد محمدرضا فاش كرد كه سفير آمريكا و ژنرال رابرت

طوفائيان، ارتشبد ازهاري، ارتشبد اويسي، ارتشبدجم، ارتشبد مين باشيان و ده نفر ديگر اجازه خروج از كـشور بدهـد و پاسـپورت         

  )401ص! (تا قادر به فرار از كشور نباشندآوري كند  بقيه را جمع

      q              داد آمريكـا يـك     پس از اشغال سفارت آمريكا در تهران اسنادي به دست آمد و در تمام جهان منتشر شد كه نـشان مـي

نهـا هـم    كند، در عين حال با اپوزيسيون آ        بزرگ است و در حالي كه در كشورهاي جهان سوم از متحدان خود حمايت مي              » رياكار«

  )402ص! (كند  ارتباط دارد و آنها را به عنوان آلترناتيوي براي روز مبادا تقويت و هدايت مي

      q    … حـسن   اي براي محمدرضا با توافق آمريكا و مصر ممكن شـده بـود و سـلطان     انتخاب مراكش به عنوان اقامتگاه تازه

  )409ص. (رفتتحت فشار سادات و بيشتر از آن آمريكا محمدرضا را پذي

      q               اند و اين احتمال وجود        كندي با او دشمن بوده     - اف   -زاهدي به محمدرضا گفت كه دمكراتها از زمان پرزيدنت جان

محمدرضا براي معالجه نيازمند سفر به آمريكا بود، اما قبل از آن بايد ! دارد براي نجات جان گروگانهايشان كلك محمدرضا را بكنند

دوستان و . داراييهايي ما در آمريكا بود. امالك شخصي ما در آمريكا بود... كه زندگي دوم همه ما در آمريكا قرار داشتتوجه داشت 

  )414ص! (خواست به اردن برويم و يا در مراكش و مصر فقير بمانيم حاال آمريكا از ما مي. فاميل ما در آمريكا اقامت داشتند

      q       خواهـد شـاه بـراي        او نمي «: فلر كه به او فشار آورده بودند تا شاه را در آمريكا بپذيرد گفته بود              كارتر، برژينسكي و راك

  )419ص(» !بازي تنيس به آمريكا بيايد و به خاطر او آمريكائيان در ايران كشته شوند و يا به گروگان گرفته شوند

      q          مقامـات  :  به سوئيس فراهم كند، اما فردا تلفن كـرد و گفـت  اردشير زاهدي مأموريت يافت فوراً وسايل مسافرت ما را

خواستند تـأمين نفـت بـراي كـشورشان را بـه خـاطر         هاي تاجر مسلك نمي   سوئيسي... سوئيس محترمانه درخواست ما را رد كرده        

  )421ص. (ن افتاديموقتي همه ما از سوئيس نا اميد شديم به فكر انگلستا. حمايت از يك پادشاه معزول شده به خطر بيندازند

      q    …                    هـا    اما محمدرضا در برابر اصرار همه ما براي تقاضاي پذيرش از دولت انگلستان اظهـار داشـت همـين پدرسـوخته

 …! پـدرم را هـم اينهـا از مملكـت بيـرون كردنـد             ! توانم به دامان آنهـا پنـاه ببـرم          حاال چطور مي  . وسايل سقوط مرا فراهم آوردند    



خواسـتند هـر چـه سـريعتر خـاك مـراكش را تـرك كنـيم تـا موقعيـت            نها مايل به پذيرش ما نبودند بلكه از ما مي         ها نه ت    فرانسوي

  )422ص! (به خطر نيفتد) متحدآنها(حسن  سلطان

      q              دنياي به اين بزرگي جاي كـوچكي بـراي پنـاه دادن بـه مـا                . تقريباً هيچ كشوري حاضر به پذيرفتن شاه ايران و ما نبود

الملـل   تر اينكه ما تقريباً در اكثر نقـاط جهـان داراي خانـه وامـالك شخـصي بـوديم و از نظـر حقـوق بـين          از همه مسخره  . شتندا

  )423ص! (توانستيم به اين كشورها كه مايملك ما را در خود جاي داده بودند برويم مي

      q      ها هـم در   دخترم فرح نزد او فاش ساخت كه فرانسوي     پس از فرار به پاريس در مالقاتي با         » صدر  ابوالحسن بني «بعدها

پس از رسيدن به حضور شاه بدون مقدمه سر اصل مطلب رفته و بـه او              )سفير آمريكا در رباط   (پاركر  . اند    تقصير نبوده   سقوط شاه بي  

  »!!نوبي و يا آفريقا برود    اعليحضرت بايد فكر مسافرت به آمريكا را از سر بيرون كند و به يكي از كشورهاي آمريكاي ج                 «: گويد  مي

! اش بـه مكزيـك برونـد    محمدرضا كه كامالً خرد شده بود عاجزانه از سفير پـاركر خواسـت تـا حـداقل كـاري كنـد او و خـانوده                   

  )424ص(

      q    فارس و عبور مطمـئن نفـت بـه سـوي آمريكـا جـان              در جنگ ظفار به منظور حفظ امنيت دهانه خليج        ) محمدرضا(من

حـاال  .  به خطر انداختم و سربازان ايراني را به جنگ شورشيان ظفار فرستادم تا منافع آمريكا و جهان غـرب حفـظ شـود                       ايرانيان را 

ارزش را با مخاطرات احتمالي مواجـه كنـد     بي ها حق ندارند با اين توجيه كه ممكن است پذيرش من جان چند آمريكايي       آمريكايي

  )427ص(» !مرا نپذيرند و به آمريكا راه ندهند

      q     هاي كـالن   پاركر گفت كه راكفلر موفق شده است با دادن رشوه. بار خبر خوشايندي داشت خوشبختانه سفير آمريكا اين

  )429ص. (به مسئوالن دولت باهاما آنها را به پذيرفتن محمدرضا ترغيب كند

      q            احساس نزديك بودن به آمريكا به ما اعتمـاد بـه نفـس و    ... جزاير باهاما در نزديكي ايالت فلوريداي آمريكا قرار دارند

وقتي موقـع نمـاز ظهـر و عـصر صـداي            . كرديم در كشورهاي قرون وسطايي هستيم       در مصر و مراكش احساس مي     .داد  اطمينان مي 

اكبر را  ه ماهها بانك اهللافتاديم؛ زيرا در تهران آشوب زد شد محمدرضا و همه ما به وحشت مي   اكبر از بلندگوهاي مساجد بلند مي       اهللا

  )430ص. (دادند شنيده و لرزيده بوديم  كه انقالبيون سر مي

      q          هزينـه هـر    : محمدرضا يك روز محاسبه كرد و گفت      .  كردن شاه را دارند     مشخص بود كه مقامات باهاما قصد سركيسه

  )436ص! (كنند  را لخت مياينها دارند ما! شود روز اقامت ما در اينجا بالغ بر چهل هزاردالر مي

           q        ...       داد كه كجا بوده و با چـه   شد بايد كلي توضيح مي      دور مي ] محمدرضا[اگر دخترم براي چند دقيقه از كنار او

  .كساني تماس گرفته است

اين مطلب موجب شده    ! ادشاه را بكشد او را مورد عفو قرار خواهد د         ) فرح(قاضي دادگاه انقالبي تهران گفته بود اگر دخترم         

بايد بگويم كه چند ماه آخر زندگي محمدرضا يك شكنجه واقعـي            . بود كه محمدرضا از همسرش هم بترسد و دچار وحشت شود          

  )437ص.(براي او بود
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      q      سينجر وفايي آمريكاييان و ناسپاسي آنها به يك دوست صادق و صميمي ناراضي بود به كي       نهايت از بي      محمدرضا كه بي

سرنوشت من مسلماً درس عبرتي براي ساير رهبران خاورميانه و كشورهاي جهان سوم خواهد شد تا به ايـاالت متحـده دل     « :گفت

خواهم زحمات آقاي كيسينجر در مسافرت شاه به آمريكا را ناديده بگيرم، اما همين آقاي كيسينجر هم سـهمي از              من نمي ...» .نبندند

  )439.(را به يغما برد) خانواده شاه(ع ثروت ما ثروت محمدرضا و در واق

      q    »تا زماني كه در دنيا     «: متعاقب گفتگوي تلفني با محمدرضا به ديدن كارتر رفت و پرزيدنت كارتر به او گفت              » كيسينجر

ايـن حـرف   . مي را نابود كندجاي ديگري براي شاه وجود دارد نبايد او به آمريكا بيايد و شانس ضعيف ادامه روابط ما با ايران اسال          

  )440ص(» !آخر من است

      q               مقامات باهاما كه قول داده بودنـد در       ! اقامتگاه محمدرضا و دخترم بزودي به مهمترين جاذبه توريستي باهاما تبديل شد

ي شاه مـستقر كـرده و بـا    ازاي دريافت پولهاي كالن محل اقامت شاه را محافظت كنند حاال مأموراني را در جلوي راه ورودي ويال       

دادند تورهاي توريستي وارد محل شده و در اطراف ويالي شاه پرسه بزننـد            دريافت حق وروديه كه نفري پانزده دالر بود اجازه مي         

  )442ص! (و عكس بگيرند

      q        ن خبر اعدام  محمدرضا از شنيد…حتي محمدرضا هم خوشحال شد. همه ما به وضوح از اعدام هويدا خوشحال شديم

  )444ص(»!حقشان بود! خوب شد«:اي ناراحت مي شد ودر برابر خبر اعدام عده ديگر مي گفت عده

      q     يـو    لـوپز پـورتي   خـوزه «شـاه بـا   . داد  او مكزيـك را تـرجيح مـي   . خواست مجـدداً بـه مـصر بـازگردد      محمدرضا نمي «

 از شـاه اسـتقبال       لـوپز در نابـاوري     …دوسـتي و آشـنايي داشـت        جمهوري وقت مكزيك از زمـاني كـه وزيـر دارايـي بـود                   رئيس

  )445ص!(كرد

      q                 او . كيسينجر كه به مكزيكوسيتي آمده بود از شاه خواست تا براي كسب ويزاي ورود شاه به آمريكـا پـولي خـرج كنـد

جمهـور را    معـاون رئـيس   » مانـديل « امـا    صراحتاً به شاه گفت كه پرزيدنت كارتر مايل به صدور اجازه ورود شاه به آمريكا نيـست،                

حال شاه به نهايـت وخامـت رسـيده و از           . چهار هفته از اقامت ما در مكزيكوسيتي گذشته بود        ! شود با پول خريد و متزلزل كرد        مي

  )447ص(!  و ماالريا يرقان شديد شاه را هم تشخيص داد عالوه بر سرطان پيشرفته» كين«] دكتر!... [همه بدتر ماالريا هم گرفت

      q         اي، حتي از سوي مانديل معاون خود، قرار داشت پذيرفت كه شاه به نيويورك برود و             كننده  كارتر كه تحت فشار خرده

كارتر از وزارت خارجه خواسته بود قبالً مقامات دولت ايران را در جريان امر قرار دهد تا آنها                  . در بيمارستان مموريال بستري شود    

رود و به مجرد پايان عمل جراحي و گذراندن دوران نقاهت از  اه فقط براي بستري شدن در بيمارستان به آمريكا مي         مطمئن شوند ش  

  )448ص. (آمريكا اخراج خواهد شد

      q                          در فرودگاه فقط يك كارشناس آمريكايي از اداره بازرسي مواد كشاورزي آمريكا منتظرمان بود كه همـه وسـايل مـا را

ديويد «شاه با نام مستعار !!... رد تا مطمئن شود كه از مكزيك گل و گياه و يا تخم سبزيجات و ميوه همراه خود نياورده ايمبازرسي ك

  )448و449ص (.در بيمارستان بستري شد» نيوسام

      q    و از شـاه   به من گفت كه در همان لحظات اول ورود شاه و بستري شدنش رئيس بيمارستان به مالقات او آمـد          …فرح 

شناسي بيمارستان و به عنوان شركت در يك كار خير مبلغ يك ميليون دالر به                 خواست تا به منظور كمك براي تجهيز بخش سرطان        



كـرد هـيچ    محمدرضا كه با مرگ دست و پنچه نرم مي  ! گيري آشكار از مردي در آستانة مرگ بود         اين يك باج  ! بيمارستان كمك كند  

  )450ص! (ول را بپردازداي نداشت كه اين پ چاره

      q                              هنوز چند روز از عمل جراحي شاه نگذشته بود كه عكسبرداري نـشان داد جراحـان هنگـام عمـل كيـسه صـفرا يـك

  )452ص. (و بنابراين مجراي صفرا همچنان مسدود است! اند سنگريزه را در آنجا جا گذاشته

      q          لل عمـدي و تجـويز داروهـاي             وي و اروپايي را متهم مي     از يك طرف پزشكان آمريكايي پزشكان فرانسكردند كه با تع

كردنـد كـه        اند و از طرف ديگر پزشكان اروپايي همكاران آمريكـايي خـود را مـتهم مـي                  خالف موجب توسعه سرطان در شاه شده      

  )453ص! (درصدد كشتن شاه هستند

           q                 متحد آمريكا بود حاال با آمريكا به رويارويي و دست و پنچه نرم             يك كشور جهان سومي كه تا چند وقت قبل

  .كردن برخاسته بود

      q    ها   ديپلمات آمريكايي در تهران احساسات آمريكايي66گروگانگيري ... فرح اميدوار بود آمريكا به ايران لشكركشي كند

  )454ص(. را قبل از آنكه عليه ايرانيان بر بيانگيزد عليه شاه بسيج كرد

      q     گروگـان آمريكـايي او را   66خواهند با تحريك افكار عمومي آمريكا و به بهانـه نجـات جـان         مي: گفت  محمدرضا مي 

  )455ص! (دست بسته به دادگاه انقالبي در تهران تحويل نمايند

      q             ئو رفت و چند ساعت بعد آمد و آب پـاكي           آرما... تماس گيرد » يو  لوپز پورتي «شاه به آرمائو مأموريت داد با پرزيدنت

مكزيك حاضر به پذيرش مجدد ما نيست و پرزيدنت لوپز علي رغم قول مردانه و رسـمي كـه                 «:را روي دست همه ريخت و گفت      

  )456ص(» !تواند شاه را بپذيرد  داده بود گفته است نمي

           q          در برابر فشارهاي آمريكا تـسليم شـد و         ) رئيس گارد ملي  (حاكم نظامي پاناما    » عمرتوريخوس«سرانجام ژنرال

  )457ص. (قبول كرد شاه را بپذيرد

      q             نكته بسيار مهمي كه     …او هم چشم به پولهاي شاه دوخته بود       . فوراً معلوم شد كه چرا توريخوس شاه را پذيرفته است 

عـذرش  ) ملكـه مـادر  (الملـوك       البتـه تـاج   . وفاميل محمدرضا است  در اينجا بايد ذكر كنم بي محبتي و بي وفايي برادران، خواهران             

هـم  » پاركينسون«هم مبتال شده و » آلزايمر«به بيماري » سرطان«او پيرزني بيمار و از كار افتاده بود كه عالوه بر ابتال به        . خواسته بود 

  )458ص.(ا به خاطر نمي آورد وهيچ نمي فهميدتقريباً هيچكس ر»تاج الملوك» «!آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري«گرفته بود 

      q            نه ساير برادرها و خواهرهـا   نه شاهپور غالمرضا، نه عبدالرضا،  . گرفت  بجز اشرف هيچ كس ديگر با شاه تماس نمي … 

رشـان را  درگذشت اين برادرها و خواهرهاي شاه حاضر نشدند هزينه كفـن ودفـن ماد       )ملكه مادر ( وقتي تاج الملوك       …هيچ كس 

كـرد و شـاه را فحـش     هاي انقالبي مـصاحبه مـي   هايش در ايران مانده بود و مرتباً با روزنامه   حميدرضا هم به اتفاق بچه    . …بپردازند

  )459ص! (او اسم خود را به حميد اسالمي تغيير داده و ريش هم گذاشته بود! داد مي



      q      اي هستيد كه قدرتهاي بزرگ آب شما را  شما درست مثل تفاله: و گفتكرد به ا پروا با شاه صحبت مي     توريخوس كه بي

) عمر توريخـوس (كرد كه اين مردك نيمه وحشي دخترم تعريف مي!! اند اند به بيرون پرتتان كرده    گرفته و پس از آنكه خوب چالنده      

  )461ص! (شد حمم ميآمد و مزا به من نظر سوء پيدا كرده بود و مرتباً به بهانه ديدن شاه به كونتادورا مي

      q       گـا منـاطق    خواهد تا همراه با او به مناطق ديگر جزيره بروند تا نوريـه              گا به اصرار از دخترم مي       يك روز سرهنگ نوريه

ژنـرال  . …كنـد  اي قرار داشت مؤدبانه رد مـي  فرح اين درخواست را كه در پس آن نقشه جسورانه . ديدني جزيره را به او نشان دهد      

. خواهد فـرح را راحـت بگـذارد    گا مي آيد و از نوريه گا بوده جلو مي  فرح و نوريه يلي مايك هراري كه از دور شاهد كشمكش  اسرائ

  )463ص(

      q         هـاي   زندانياني كه مجبور بودند هزينـه .  ا و محمدرضا و دخترم زندانيان آمريكا بودند       – آي   –بنابراين پاناما زندان سي

  )464ص. (ر اين زندان را هم شخصاً بپردازندهنگفت اقامت خود د

      q    به دخترم پيشنهاد كـرد كـه هزينـه     .…كند نگاران كه در حال حاضر در لندن زندگي مي  يكي از اين روزنامه     زاده،  نوري 

هـاي اطالعـات و كيهـان     هنگاران گروه رستاخيز و روزنامـ  زيرا بسياري از روزنامه  . تأسيس چند روزنامه و مجله را در ايران بپردازد        

  )475ص. (پاكسازي شده و بيكار هستند

      q      اندازي چند روزنامه و مجله بوديم كـه علنـاً بـا     زاده را به آدرسي در تهران حواله كرد و ما بزودي شاهد راه        فرح نوري

انـسه در تهـران پنهـان شـده بـود          كردند و به تبليغ بختيـار كـه در سـفارت فر             جمهوري اسالمي و حكومت روحانيون مخالفت مي      

انـد كـار      نگاران كه در ايران توانسته      گذرد بعضي از اين روزنامه        هنوز هم پس از بيست سال كه از سقوط سلطنت مي          ... پرداختند  مي

 .بوسـند  شناسـي از دختـرم بـا او مالقـات كـرده و دسـتش را مـي        آيند به منظور حق    خود را حفظ كنند وقتي به خارج از كشور مي         

  )476ص(

      q     و مشاور نزديك او يعني فرزند ارشدش آقاي مهندس شريعتمداري به ما قول دادند كه          ] شريعتمداري[اهللا    اطرافيان آيت

زاده هـم كـه بـا     همين آقاي عليرضا نوري. پس از پيروزي رژيم سلطنتي را به كشور برگردانند و از پادشاهي رضاجان حمايت كنند         

متأسفانه اعـضا و    . كرد حزب جديد خواستار اعاده سلطنت است        گرفت تائيد مي    مكهاي مالي براي حزب مي    فرح تماس داشت و ك    

  )477ص. (هواداران اين حزب با خشونت سركوب شدند و مجدداً اميد ما بر باد رفت

      q       م آورد تا در ايـران اعـاده     كرد كه اگر دريادار مدني به رياست جمهوري برسد وسايلي فراه            محمدرضا ابراز اطمينان مي

داد او فردي وابسته به سازمانهاي اطالعاتي انگليس و فرانسه  صدر هم اطالعات آرمائو نشان مي در مورد ابوالحسن بني.سلطنت شود

  )478ص. (شد زاده يك عامل آمريكايي ارزيابي مي ها دارد، اما صادق قطب است و روابط بسيار خوبي با اروپايي

      q    يك آرژانتيني در روز تولد عيسي مسيح  » هكتور وياللون «يك وكيل چپگراي فرانسوي و      » كريستيان بورگه «ن دو نفر    اي

 ساعت طول كشيد و سرانجام بـا        4مذاكرات  . ديدار كردند » مارسل ساالمين «و  » گا  مانوئل نوريه «،  »عمرتوريخوس«در پاناماسيتي با    

  )480ص. (تحويل شاه به ايران موافقت شد

           q                           توافق بر سر اين بود كه ايران از پاناما تقاضاي تحويل شاه را بكند و پاناما هم در عوض از ايـران بخواهـد تـا

  )481ص. (گروگانها را آزاد كند



      q           ،ارتر در انتخابـات   زيرا رهايي گروگانها احتمـاالً باعـث پيـروزي كـ     دمكراتها خواستار انجام معامله پاناما و ايران بودند

 چون باقي مانـدن گروگانهـا در         شد، اما از سوي ديگر جمهوريخواهان خواستار كش دادن قضيه تا پايان انتخابات آمريكا بودند،                مي

  )482ص.(شد اسارت موجب تقويت طرفداران ريگان مي

      q       چند دقيقه بعد . سادات رسانيد  به اطاع جهانسادات تماس گرفت و ما وقع توطئه براي تحويل شاه را    فرح فوراً با جهان

اش را براي بازگرداندن شاه به  او به محمدرضا گفت كه هواپيماي اختصاصي. سادات شخصاً تلفن كرد و خواستار گفتگو با شاه شد     

  )483ص. (مصر فوراً روانه پاناماسيتي خواهد كرد

      q              ت به عنوان اعتراض به دكتر دوبيكي و دكتر كـين از اتـاق عمـل          يكي از پزشكان مصري كه در اتاق عمل حضور داش

وقتي دكتر دوبيكي از اتاق عمل خارج شـد جلـو دويـد و بـه حالـت                  » فرح«!... كشند  بيرون آمد و گفت آنها دارند عمداً شاه را مي         

بگذاريد شاه «:  دو بيكي پيوست و گفت دكتر كين هم به   ... اعتراض مطلبي را كه از دكتر زكريا الباز شنيده بود با او در ميان گذاشت              

» !ام چنـين بيمـاري نديـده بـودم            كبد او مملو از سلولهاي بدخيم سرطاني بود و من در تمام عمر حرفـه پزشـكي                . در آرامش بميرد  

  )489ص(

      q               انگـاري را    لگفتند پزشكان آمريكايي عمداً ايـن سـه         دكترهاي مصري كه در اتاق عمل حضور داشتند با قيد سوگند مي

گفتند در اينكه شاه محكوم به مرگ است هيچ شكي ندارند، اما اگر معالجـات صـحيح انجـام          آنها مي ! تر بميرد   اند تا شاه سريع     كرده

كه تحت تأثير قسمهاي پزشكان مصري قـرار گرفتـه و          » اشرف«. ماند  شده بود شاه حداقل براي شش ماه تا يك سال ديگر زنده مي            

پزشـك سـرطان شـناس مـشهور        » كولمن«دكتر  .يمان آورده بود يك متخصص سرطان را از نيويورك استخدم كرد          به صداقت آنها ا   

از اينكـه دكتـر   » مورتـون كـولمن  «...  ساعت خود را به قاهره و بر بالين شاه رسـانيد 24آمريكايي به درخواست اشرف در كمتر از      

...  چرك و كثافات ناشي از عمـل از شـكم خـارج شـود تعجـب كـرد                  اي زير حجاب حاجز قرار نداده تا        دوبيكي پس از عمل لوله    

  )490ص(

      q     ...               را بـه   » پيرلوئي فاني يـز   «فرانسويها فوراً يك جراح معروف و گرانقيمت ديگر فرانسوي به نام پروفسور جراح دكتر

 ليتر چرك و مايعات را از آن خارج كرد و 2 به محض رسيدن به قاهره شكم شاه را گشود و حدود» يز فاني«دكتر ... قاهره فرستادند

مقاديري از كبد و لوزالمعده سرطاني شده را در شـكم بيمـار جـا       ) دكتر دوبيكي آمريكايي  (در كمال تعجب به ما گفت جراح قبلي         

  )491ص(» !تواند سهوي باشد گذاشته است و اين نمي

           q          جنازه بـا شـكوهي بـراي او برگـزار       تكميل كرد و مراسم تشيعسادات دوستي و برادري را در حق محمدرضا 

  )492ص. (كرد

      q                آمدند و براي مبارزه با       نگاران از ايران مي     افراد زيادي از سياستمداران و نظاميان و رجال اجتماعي و فرهنگي و روزنامه

نفر جنگجوي زبده را در مرز ايران و تركيه سازماندهي كـرده  گفت پنجاه هزار   مثالً ارتشبد آريانا مي    …كردند    رژيم تقاضاي پول مي   

 بعداً فهميديم همه پولها را …!او به اين ترتيب چندين ميليون دالر ما را تيغ زد! وحاال برا ي خريد تسليحات نظامي پول مي خواهد

  )494ص! (رده استو معشوقه جوان خود ك)جايي كه زندگي مي كرد(صرف قمار در كازينوهاي پر زرق و برق لندن



      q       كرد در نيويورك دارفاني را وداع گفت و هيچيك از اين    هم كه با سرطان دست و پنجه نرم مي        ) الملوك  تاج(ملكه مادر

مادر (الملوك  با آنكه دلخوشي از تاج) فرح(نتيجتاً دخترم ! خواهر و برادرها حاضر نشدند جنازه آن بدبخت را از روي زمين بردارند

 هزاردالر 12بعداً شنيديم غالمرضا .  هزار دالر براي غالمرضا پهلوي حواله كرد تا خرج كفن ودفن ملكه مادر كند12نداشت ) هشا

نام در ليست فقرا و استفاده از قـانون شـهرداري جنـازه مـادرش را بـدون       را به جيب زده و با مراجعه به شهرداري نيويورك و ثبت 

  )498ص! (معي دفن كرده استج تشريفات و در گورهاي دسته

      q    موقعي كه ملكه مادر در بيمارستان نيويـورك        . دالل جواهرات است  ] برادر وي [دالل عتيقه و شهرام   ] دختر اشرف [آزاده

بستري بود و بر سر جواهرات او بين شمس و اشرف از يك سو و غالمرضا از سوي ديگر درگيري و دعوا پيش آمد و معلوم شـد                        

 ميليون دالر جواهرات ملكه مادر را ربوده اسـت اشـرف در ايـن ميـان راه حـل را پيـشنهاد كـرد و قـرار شـد              15ندازه  شمس به ا  

  )499ص. (جواهرات را به شهرام بدهند تا او بفروشد و پول آن را بين فرزندان ملكه مادر به نسبت تقسيم كند

      q             متأسفانه هوشنگ به مفاسد اخالقـي مبـتال   . چ ارتباطي با او نداريم دكتر هوشنگ نهاوندي هم در پاريس است، اما ما هي

هاي فرانسه عكس او را با لباس زنانه و آرايش زنانه چاپ كرده و نوشته بودند وزير سـابق دولـت شـاه در محافـل                          شده و روزنامه  

  )503ص. (شود بازها ظاهر مي همجنس

      q        و در همين حـدود هـم از رضـا جـان و واال حـضرت اشـرف                  ) فرح(دخترم   ميليون دالر از     8 تا   5آقاي گنجي اوايل

  )504ص! (گرفت، اما بعداً ديگر پولي نخواست و شخصاً به تأمين بودجه اپوزيسيون سلطنت طلب اقدام كرد

      q     ...  و كتاب بـه  حساب هم بايد مثل محمدرضا به او برسند و پولهايي بي) فرح(كرد رضا جان و دخترم     شعبان تصور مي 

منتهي . زاده به ديدن دخترم و رضا جان آمد و درخواست كمك مالي كرد              او بدهند، به همين خاطر با واسطه قرار دادن منصور رفيع          

مـن شـعبان تـاجبخش    «: چون آدم ناشي و الت مسلك بود و از سياست و فرهنگ گذشته، از ادب هم بويي نبرده بود اظهار داشت              

دختـرم  » ! مرداد نقش اصلي در بازگرداندن تاج و تخت اعليحضرت داشتم بايد مرا تأمين كنيـد  28 كه در    هستم و شما به خاطر آن     

اش اثـري نداشـته و بـه اصـطالح از              شعبان كه ديد توپ اوليه     …» !حاال ديگر نه از تاج اثري مانده و نه از تخت          « : خنديد و گفت  

رضـا جـان بـه    ! از ايران چيزي نياورده و در اينجا به گدايي افتـاده اسـت  راهش وارد نشده شروع به تضرع و زاري كرد كه با خود            

زاده هم كه از صاحب منصبان عالي رتبه ساواك بود سالها در  منصور رفيع.. … هزار دالر به شعبان بدهند 5گفت  ) زاده  رفيع(منصور  

 مرد ثروتمندي بود و زندگي خوبي در آمريكـا  زاده رفيع. زاده از جان و دل رضا جان را دوست داشت         رفيع.غربت به ما خدمت كرد    

. براي خود دست وپا كرد، اما متأسفانه پسر ارشدش ناخلف از آب در آمد و به خاطر تصاحب پولهاي پدر، يك شب سر او را بريد 

  )506ص (

      q          مي پايگاه آمريكـايي     ساله سلطنت محمدرضا به آن چند روز اقامت در بيمارستان نظا           37به عقيده من تمام خوشبختي

تمام ناز و تنعم و نعمت دوران سلطنت پهلوي براي خانواده ما بـه ايـام كوتـاه دربـدري در پانامـا                      ! ارزيد  در تگزاس نمي  » لك لند «

  )508ص! (به دخترم فرح جسارت كند) گا نوريه(المنظر  ارزيد، كه طي آن يك نظامي كريه نمي

   

  نقد و نظر 



   

 تاريخي مربـوط بـه دوران پهلـوي، كـه ايـن روزهـا در بـازار نـشر                    -مچون بسياري از آثار روايي    نيز ه ” دخترم فرح ”كتاب  

البته بايد اذعان داشـت خـانم فـرح    . ها و وابستگانشان، نگاشته شده است كنند، در چارچوب مناقشات ديرينه پهلوي خودنمايي مي

كنند، كمتر در مقام مقابله با آثار متعددي          ه فرزندانش ايجاد مي   ديبا علي رغم همه رنجشهايش از پهلوي ها، به دليل محدوديتهايي ك           

گفتني است اين گونـه آثـار كـه عمـدتاً در قالـب              . اند برآمده است    كه وي را مستقيماً طي دهه گذشته آماج حمالت خود قرار داده           

ن همزاد محمدرضا البته با توسـل بـه         اي. اند  خاطرات و با سرمايه اشرف پهلوي به رشته تحرير درآمده، در داخل كشور عرضه شده              

. اين شيوه و همچنين با به خدمت گرفتن نويسندگاني در داخل و خارج كشور، آثاري را در جهت تطهير خود نيز خلق كرده اسـت       

ون طلب، فاقد هويت خانوادگي، گسترش دهنده فساد آشكار در دربار از طريق دوستانش چ              در اين آثار از فرح ديبا به عنوان قدرت        

 ياد …موجب سقوط پهلوي شدند و  ! ليلي ارجمند، عامل باز شدن پاي روشنفكراني به دربار كه به دليل داشتن عقايد ماركسيستي؟              

  .شود مي

 ايجاد كرده بودند، انتشار كتـاب  …و  » ملكه پهلوي «،  »پس از سقوط  «،  »محافظ شاه «به اين ترتيب، در فضايي كه آثاري چون         

البته آنچه از شواهد و قرائن پيداست، ايـن كـه در    . ولين واكنش به حجم سنگين حمالت به فرح ديبا دانست         را بايد ا  » دخترم فرح «

آرايي آشكار با بقاياي پهلوي ها قـرار        اين مقابله محدود نيز بسيار با احتياط عمل شده است تا خانم فرح ديبا مستقيماً در يك صف                 

صورت غيرمستقيم و با واسطه، انتساب اين كتاب به خانم فريده ديبا نفي شده اسـت،  اين احتياط تا بدان جاست كه حتي به       . نگيرد

  .احتماالً با اين هدف كه بعد از يك جنگ قلمي تعديل خصومتها، صورت گيرد

گرچه تالش دارد از زبان مادر فرح بخشي از ناهنجاريهاي اخالقي و فساد سياسي پهلوي ها را بازگو ” دخترم فرح”كتاب 

در اين زمينه اطالعات بديعي را در اختيار خواننده قرار مي دهد و از همين طريق توانسته آتش توپخانه بقاياي پهلوي را كند و 

به عنوان نمونه زماني كه نقش . خاموش سازد، اما بايد اذعان داشت در مقام تطهير فرح ديبا توفيق چنداني كسب نكرده است

كشد، هر چند تالش دارد تا فرح ديبا  هاي تاريخي و آثار باستاني كشور به تصوير مي دفينهمحوري و كليدي پهلوي ها را در غارت 

را مخالف تاراج اين ثروت ملي معرفي كند، اما به دليل وجود برخي تعارضات و با توجه به قرائن ديگري كه داللت بر امري 

فرح خيلي تالش كرد محمدرضا را راضي كند تا اين نفايس  «:تواند چنين ادعايي را به سهولت بپذيرد متفاوت دارد، خواننده نمي

ها پر شده كه ديگر جا  موزه ايران باستان آنقدر از اين خرت و پرت: تاريخي به موزه ايران باستان سپرده شوند، اما محمدرضا گفت

هاي   و اشرف هم به تپهپس از كشف آثار تاريخي كه در چالوس به دست آمد احمدرضا، محمدرضا. براي اشياي جديد ندارد

  )277ص (…كاشف به عمل آمد كه شهر باستاني چالوس در ارتفاع قرار داشته. چالوس عالقه مند شدند

از جمله فرازهاي اين كتاب كه در تعارض با اين ادعاست و نشان از آن دارد كه اگر خانم فرح ديبا خود را با پهلوي ها 

را ديدم » لوور«ولي وقتي به سفر پاريس رفتم و موزه «: تي نيز نداشته، اين روايت استهمگون نساخته بود، دستكم با آنان مخالف

در سن پترزبوگ كوهي از اشياي » آرميتاژ«همچنين در موزه . اند ها در اين غارت آثار فرهنگي ايران تنها نبوده متوجه شدم انگليسي

وجود اين اشياي ايراني در خارج از كشور از : فرح گفت. ه فرح گفتمدر بازگشت به ايران اين مطلب را ب. عتيقه ايراني وجود دارد

ها ندارند، اما در لندن هر سال ميليونها انگليسي و  اي به بازديد از موزه زيرا در ايران مردم عالقه: يك نظر به نفع ايران است

ا فرهنگ و تمدن غني گذشته ايران آشنا كنند و ضمن مشاهده آثار ايراني ب توريستهاي خارجي از بريتيش ميوزيم بازديد مي

  )186ص(»!شوند، و اين براي تبلبغ ايران خوب است مي



هـاي تـاريخي ايـران        بنابراين از نگاه تيزبين خوانندگان و محققان تـاريخ، دارنـده چنـين ديـدگاهي در مـورد سـرقت دفينـه                     

 حاصل تجارت پر سود بانـدهاي دربـار در نهايـت سـر از     توانسته در آن زمان مخالفتي با افرادي چون اشرف داشته باشد؛ زيرا         نمي

  .آورد و اين دقيقاً چيزي است كه خانم فرح ديبا در مقام دفاع از آن بر آمده است هاي اروپايي و آمريكايي درمي موزه

ر شاه را همچنين اين خاطرات به طور غيرمستقيم پرده از بسياري از عوام فريبيهاي تبليغاتچي هاي دربار كه آخرين همس

هنوز تبليغات پر حجم رژيم پهلوي در جريان وضع حمل . دارد مستمسك مناسبي براي ارائه يك چهره مردمي يافته بودند، برمي

بايد اعتراف كرد دستگاه تبليغاتي دربار در اين زمينه . فرح ديبا در يك بيمارستان دولتي و در جنوب شهر تهران فراموش نشده است

از خود ارائه كرد و توانست در شرايطي كه چهره پهلوي ها در ميان عامه مردم تخريب شده بود، از طريق توانمندي چشمگيري 

هاي محروم، ذهنيت منفي ايجاد شده از پهلوي ها را ترميم كند، اما اكنون بيان اسراف و  ترسيم يك چهره مردمي و نزديك به توده

از زبان خانم فريده ديبا براي كساني كه تحت تأثير آن تبليغات بودند ) عي تفاخرالبته بعضاً در قالب نو(تبذيرهاي غيرقابل تصور 

را براي مراسم ازدواج ... فرح و محمدرضا كه آرايشگر، دكوراتور، آشپز، خياط، عوامل پذيرايي كننده و . سازد حقايق را روشن مي

و به زير سؤال بردن لياقت آنان، با به تاراج دادن سرمايه گرفتند، عالوه بر تحقير صنوف مختلف ايران  خود از فرانسه به خدمت 

  .توجهي خود را به طبقات محروم جامعه به اثبات رساندند ارزي كشور، بي

شده براي هر ايراني تكان دهنده  براستي اعتراف به اينكه براي تهيه يك نوار يا روبان، هواپيمايي اختصاصي به خارج اعزام مي

... كرد تا لوازم مورد نياز مجلس جشن را به تهران بياورد اصي به طور مرتب بين تهران و پاريس پرواز ميهواپيماي اختص«: است

گرداند تا براي او  گاهي اوقات خياط فرانسوي كه فراموش كرده بود يك نوار يا روبان را به تهران بياورد هواپيما را به فرانسه برمي

  )58ص(» .ن روبان در تهران وجود داشتيك قطعه روبان بياورد، در حالي كه همي

گونه مسائل كه در البالي خاطرات با هدف ديگري مطرح شد، اما خوانندگان را به صورت غيرمستقيم به يك  صرفنظر از اين

عمده » دخترم فرح«رساند، همان گونه كه اشاره شد، كتاب  جمع بندي در مورد چگونگي تعامل خانم فرح ديبا با پهلوي ها، مي

اين هدف و ميزان ناراحتي از اشرف . مت خود را صرف پاسخگويي به حمالت اعضاي خانواده پهلوي به خانواده ديبا كرده استه

اين خانم فراموش كرده كه پدر بزرگوارش «: در بين اعضاي خانواده پهلوي، به صورت كامالً مشخص در اين اثر بيان شده است

من اين را از باب ... بعداً هم يك امنيه ساده بود كه بر اثر بازي روزگار به سلطنت رسيدمهتر سفارت انگليس و ) رضا شاه فقيد(

خواهم يادآوري كنم اگر دخترم فرزند يك استوار ساده ارتش بود، اشرف و برادران و  گويم، فقط مي تحقير خانواده پهلوي نمي

  )253ص(» .تر از پدر فرح قرار داشت  خيلي پايينخواهرانش هم فرزند يك قزاق ساده بودند كه در سلسله مراتب نظامي

  .اطالعات ارزشمندي به دست آورند” دخترم فرح”همين تعارضات نيز موجب شده است كه محققان تاريخ بتوانند از كتاب 

مـين  هر چند به دليل فقدان اطالعات سياسي، خانم فريده ديبا در بيان خاطراتش دچار اشتباهات فراواني نيز شده است كه ه                    

شود كه خواننده در مطالعه اين كتاب به اين جمع بندي برسـد كـه    كاهد، اما اين ضعف موجب نمي مسئله از جايگاه و اعتبار اثر مي  

تاكنون در مورد اشرف و ساير فرزندان رضاخان مطالب فراواني در كتابهاي مختلف             . اي به دست آورده است      مطالب فراوان پراكنده  

فرسايي كرده است، امـا بـا       عنوان نمونه ويليام شوكراس در كتاب خود به تفصيل در مورد فساد درباريان قلم             به  . تاريخي آمده است  

اين وجود، برخي از مطالبي كه خانم فريده ديبا در اين كتاب در مورد دخالت خانواده پهلوي در قاچاق آثار باستاني كشور به خارج  

  .المللي بيان داشته بسيار پرجاذبه است اري با نيروهاي بينو سردمداري توزيع مواد مخدر در داخل و همك



گيرد، اين گونه از سوي خـانم فريـده           كه به دليلي مورد غضب اشرف قرار مي       » قاسم  دايي«به عنوان نمونه ماجراي دستگيري      

ر شهر همدان دستگير و بـه  ترين قاچاقچي مواد مخدر ايران در دژ مستحكم خود د موقعي كه دايي قاسم كالن«: شود  ديبا روايت مي  

تهران انتقال داده شد من از فرح سؤال كردم كه چطور تا اين تاريخ پليس و نيروهاي خفيه ايران از وجود اين دژ مستحكم در وسط 

 دايـي :  فرح ضمن تأكيد بر اين نكته كه بهتر است ديگر اسم دايي قاسم را بر زبـان نيـاورم گفـت   …!اند؟ اطالع بوده   شهر همدان بي  

  . كرده است قاسم يك فروشنده عمده بوده و در همه اين سالها ترياكهاي متعلق به اشرف و غالمرضا را در جهان توزيع مي

هم قبل و هم پس از ممنوعيت كشت ترياك در ايران اشرف و غالمرضا : تري داشت به من گفت فرح هم كه اطالعات دقيق

  )239ص... (شد  انحصاراً در آنها ترياك كشت مياند كه داراي صدها هكتار زمينهاي مزروعي بوده

شد، زيرا در داخل كشور  فعاليتهاي اشرف در خارج كشور در ابن زمينه برخالف داخل بعضاً موجب سر و صداي فراواني مي

 پليس 1964در هفدهم نوامبر «: كسي از ترس ساواك جرئت طرح اين موضوعات را حتي در محافل بسيار خصوصي نداشت

 واال حضرت اشرف را در فرودگاه ژنو به خاطر همراه داشتن چندين چمدان بزرگ سرپر از هرويين خالص به ارزش بالغ سوئيس

  .اش بود غالمرضا پهلوي هم همراه خواهر ناتني(!) در اين سفر كاري .  ميليون دالر بازداشت كرد20بر 

خواهر و برادر شاه ايران به يك آبروريزي عظيم براي دربار پليس ژنو هر دو را به مقر دادگستري انتقال داد و بازجويي از 

  )243ص(» .ايران تبديل شد

روايت ديگر خانم فريده ديبا در مورد درگيريهاي اشرف با ساير باندهاي مواد مخدر اروپايي كه توسط ويليام شوكراس در 

مي كه اشرف پس از مالقات با چند تن از سران  هنگا1355در سال «: آخرين سفر شاه نيز نقل شده، بسيار جامعتر است”كتاب 

گشت اتومبيل وي به رگبار مسلسل  برمي) جنوب فرانسه(بزرگ باندهاي قاچاق مواد مخدر به ويالي مجلل خود در ژوان لوپن 

 بوديم به  جدي نرسيد، اما رسوايي بزرگي براي همه ما كه به نوعي به خانواده محمدرضا وابسته به اشرف هيچ آسيب... بسته شد

 فرانس سوار اطالع دادند كه ترور شاهزاده ايراني از سوي  هاي معتبر فرانسه از جمله لوموند، فيگارو، اكسپرس، روزنامه. بار آورد

هاي  محمدرضا به سفارتخانه... يك سازمان جنايتكار به دليل دخالت اشرف پهلوي در بازار مواد مخدر فرانسه صورت گرفته است

سيل فرش و قاليچه، پسته و خاويار و هداياي . اي هست نشريات اروپا را ساكت كنند پا دستور داد تا به هر وسيلهايران در ارو

هاي چند صدهزار دالري به سوي نشريات اروپايي سرازير شد و پول زيادي صرف گرديد تا اين  گرانقيمت، حتي رپرتاژ آگهي

  )245.244ص(» ..بار به فراموشي سپرده شود ماجراي فضاحت

برخي براي توجيه اين . با اين وجود محمدرضا هرگز نخواست خواهر دو قلوي خود را از پرداختن به چنين اموري باز دارد

برده است، در صورتي كه هر زمان اعتراضات عمومي در كشور گسترش  اند كه محمدرضا از اشرف حساب مي مسئله ادعا كرده

. ساخت ن كسي كه بيش از همه شهره به فساد مالي و اخالقي بود وادار به خروج از كشور مي اشرف را به عنوان اولي يافت شاه، مي

اي در حد خروج اجباري از كشور را داشته است، اما اينكه چرا حاضر نبود  بنابراين شاه قدرت وادار كردن اشرف به پذيرش مسئله

تواند ميزان ولع سيري ناپذير خانواده   است كه تا حدودي ميجلوي اين گونه اشتغاالت درآمدزاي خانواده خود را بگيرد، بحثي

: دهد در حد خود پاسخي از زبان پهلوي دوم به اين موضوع مي» دخترم فرح«البته كتاب . پهلوي در مال اندوزي را مشخص سازد

چرا بايد برادران و .  بياورندرونق اقتصادي ايران سبب گرديده تا عامه مردم به امور پولساز و پردرآمد روي: گفت محمدرضا مي«

  )234ص(»!مند نشوند؟ خواهران من از اين وضعيت جديد اقتصادي بهره



يكي از اعضاي خانواده پهلوي «: در اين زمينه بسيار جامعتر است» آخرين سفر شاه«توضيحات ويليام شوكراس در كتاب 

ان باستان را كه در تپه مارليك از زير خاك درآمده بود علناً هاي هنر ملي ايران به ويژه صنايع دستي طالي مربوط به دور گنجينه

 كه ديگر خيلي دير شده بود 1978 و باالخره در 1974و 1971شاه در . دزديد و براي استفاده شخصي به خارج از كشور برد

ن بود كه اگر بازرگانان معمولي اش اي نظر باطني. كرد كوشيد جلوي اين گونه فسادها را بگيرد، اما هميشه اين كار را با ترديد مي

آورند، دليلي ندارد كه خانواده خودش از مزايايي كه به ايران داده است  ايراني از قبل سياستهاي او كوههايي از پول به دست مي

  )244ص(».مند نشوند بهره

برداري از  نگي بهرهسازد، بحث ابعاد گسترده چگو نكته ديگري كه اين كتاب در مورد روابط حاكم بر دربار روشن مي

. از دربار ايران بوي تعفن سكس بلند بود«: در اين زمينه ويليام شوكراس نوشته است. ضعفهاي شخصيتي محمدرضا پهلوي است

داللي محبت يكي از اشكال پيشرفته هنر در ... كردند كه آخرين معشوقه سوگلي شاه كيست همه دائماً در اين خصوص صحبت مي

كند،  يكي از درباريان جوان و پشتكاردار كه در حال حاضر در محله بلگر يوياي لندن زندگي مي. رفت ار ميمحافل تهران به شم

  )443آخرين سفر شاه ص(» .بايست پااندازي كرد براي پيشرفت مي: گويد مي

چگـونگي  ” ملكـه پهلـوي    ”در كتاب . دهد  تر نشان مي    كند ابعاد فاجعه را بسيار عميق       اما آنچه خانم ديبا در اين زمينه افشا مي        

در ” دختـرم فـرح  ”اكنون با اطالعـاتي كـه كتـاب    . سير ترقي را براي افسران عالي رتبه ارتش از زبان مادر محمدرضا دريافته بوديم       

بـط  ترين اصـول اخالقـي و روا   گونه پايبندي به ابتدايي  توان به اين واقعيت پي برد كه در اين خانواده هيچ            دهد مي   اختيار ما قرار مي   

يعني راه رشد و ترقي حتي براي اعضاي خانواده پهلـوي همـان بـوده اسـت كـه مقامـات                  . انساني و خانوادگي وجود نداشته است     

كه اين واقعيتهاي شرم آور دربار پهلوي را به پديده اي نـادر  .بايد اذعان داشت . اند جسته به آن توسل مي...  افسران ارتش و    سياسي،

اينجا بايد يك پرانتز هم باز كنم و با كمال تأسف بگويم كه اشرف و شمس خدمات جنسي هـم بـه                   «.ازددر تاريخ بشر مبدل مي س     

دانستيم كه گاهي اوقـات شـمس يـا اشـرف      من و فرح مي. كردند دادند و زنان و دختران زيبا را به او معرفي مي    محمدرضا ارائه مي  

  )260ص(» .كنند ء استفاده از آن دختر بدبخت به كاخ خود دعوت مياندازند و محمدرضا را براي سو دختر جواني را به دام مي

چنين شناختي از خانواده پهلوي موجب مي شود كه بعد از خروج از ايران در كشورهاي مختلف نگاهي بسيار تحقيرآميز بـه             

 توسل به زور انتظارات خـود را         نظاميان و مسئوالن سياسي صراحتاً وحتي با       …در آمريكا، مكزيك، پاناما و    . آنان وجود داشته باشد   

  .مطرح مي ساختند

 سـال سـلطنت   37محمدرضـا در طـول   .تاريخ آنگاه كه از زبان سازندگان آن بيان مي شود مي تواند بسيار عبرت آموز باشد          

ت حكومـت  سالها لذ«:خود اصوالً حريم هيچ خانواده اي را پاس نمي داشت خود به ذلتي گرفتار آمد كه خانم فريده ديبا مي گويد                 

  ».به ذلت اين چند ماه نمي ارزد

   

 


