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  ھمسر دوم شاه ثريا

دربار ايران دوام  بود كه نزديك به ھفت سال در رضا پھلوي شاه ايران، ثريا اسفندياري دومین ھمسر محمد

  . اختصاص داده بود او پس از فوزيه و پیش از فرح در ايران عنوان ملكه را به خود. آورد

پدرش . میسیونرھاي انگلیسي در اصفھان متولد شد در بیمارستان ١٣١١بختیاري در اول تیر  ثريا اسفندياري

خلیل، زماني كه در آلمان رشته حقوق و اقتصاد سیاسي . بختیاري بود خلیل فرزند اسفنديار، سردار اسعد

بود و  ولت روسیه تزاريازدواج كرد، اوا، خود متولد سن پترزبورگ، پايتخت د) Eva Karl(كارل  خواند با اوا مي

  . بود اش به آلمان بازگشته پیش از شروع جنگ اول جھاني به ھمراه خانواده

گذشت كه ثريا به  آن دو مي خلیل پس از پايان تحصیالتش به ھمراه اوا به ايران آمد و شش سال از ازدواج

له، اوا را بر آن داشت تا كودك ھاي پوستي و آب بیماري وضعیت نامطلوب بھداشتي در ايران و شیوع. دنیا آمد

خلیل . اما چھار سال بعد دوباره به اصفھان بازگشتند. خطر بیماري به برلین ببرد اش را براي دوري از ماھه  ده

ھمراه ) Mme Elli Mental(ثريا ابتدا در مدرسه مادام الي منتال . معاون ھنرستاني در اصفھان بود اكنون

را در مدرسه بھشت آيین اصفھان  او دوران تحصیالت ابتدايي خود. خواند ميگروھي از كودكان آلماني درس 

، خانواده بختیاري به ١٣٢۵در فروردين  سپس. سپري كرد و تا كالس چھارم متوسطه در اين شھر بود

روزي دخترانه مونترو  ثريا ابتدا به مدرسه شبانه. سوئیس مھاجرت كردند و در شھر زوريخ ساكن شدند

)Montreux (الروزه  رفت و يك سال بعد به)La Rosee ( براي ادامه تحصیالت  ١٣٢٩در لوزان منتقل شد و در

  . رفت به لندن

، ١٣٢٧مصر بود ـ در مھر  رضا پھلوي كه خواھر ملك فاروق پادشاه پس از طالق فوزيه ـ نخستین ھمسر محمد

میان دھھا دختري كه برايش در نظر گرفته  اي براي خود بود اما او از شاه ايران درصدد يافتن ھمسر تازه

رضا را بر  شمردند، محمد ثريا در اروپا و اوصافي كه از او بر مي تا اينكه حضور. پسنديد بودند، ھیچ يك را نمي

 شمس او را پسنديد و ترتیب مالقات او با. شمس را براي ديدار ثريا به لندن بفرستد آن داشت تا خواھرش

از آن پس . او اعالم كرد رضا نیز با ديدن ثريا، موافقت خود را براي ازدواج با محمد. دادبرادرش را در پاريس 

ثريا به تھران آمد و در مجلسي خصوصي رسمًآ از او . رضا، در ايران بر سر زبانھا افتاد موضوع ازدواج دوم محمد

رضا پھلوي با ثريا اسفندياري  داي خبر نامزدي محم دربار ايران در اعالمیه ١٣٢٩مھر  ١٩در . خواستگاري شد

تھران برگزار  بھمن ھمان سال مراسم عقد آن دو در كاخ مرمر ٢٣به اطالع مردم ايران رساند و در  بختیاري را

برلیان و پنج ) گردنبند(برلیان، يك گلوبند تاج اهللا مجید، يك عدد نیم اي شامل يك جلد كالم شد و ثريا با مھريه

رضا پھلوي درآمد و از آن ھنگام به عنوان ملكه ايران شناخته  محمد ايج كشور به عقدمیلیون ريال وجه نقد ر

  . شد
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با روي كار  در آن سال، نفت ايران ملي شد و. به دربار پادشاه ايران با حوادث متعددي ھمراه بود ورود ثريا

اي دور  ا كه روحیهثري. وزير، ايران دستخوش تحوالت شگرفي شد آمدن دولت محمد مصدق به عنوان نخست

تأسیس جمعیت خیريه ثريا پھلوي خود را  داد با از سیاست داشت و به امور اجتماعي عالقه زيادي نشان مي

خواست كه سلطنت را رھا كرده و در  ناماليمات از شاه مي او ھمواره در. از امور سیاسي كنار كشید

خواھد نه  ا گفته بود كه او را به عنوان يك شوھر ميرض ثريا به محمد. بپردازند اي از اروپا به كشاورزي گوشه

  . پادشاه يك

شاه قصد كودتايي علیه  كه موضوع بركناري مصدق مطرح شده بود و كشورھاي حامي ١٣٣٢در مرداد ماه 

آنجا به رم گريخت و پس از كودتاي امريكايي ـ  مصدق داشتند، ثريا نیز به ھمراه شاه از رامسر به عراق و از

  . به ايران بازگشت رضا مرداد، چندي پس از محمد ٢٨ي انگلیس

از او تا پیش از اين به . ھوايي جان باخت رضا بر اثر سانحه ش، علیرضا برادر تني محمد ١٣٣٣يك سال بعد در 

مرگ علیرضا، شاه به طور جدي در فكر جانشیني براي خود  با. شد رضا نام برده مي عنوان جانشین محمد

دربار  چه زنان. از آن پس موضوع درمان ثريا مطرح شد. نتوانسته بود فرزندي به دنیا آورد آن زمان ثريا تا. افتاد

شدن تحت فشار گذاشته و با  دار ايران به ويژه اشرف، خواھر دوقلوي شاه، بیش از ھمه برادرش را براي بچه

ريا توانسته بود از قدرت و نفوذ خاندان حالي بود كه ث اين در. تحريكات خود، ملكه ايران را در رنج انداخته بود

  . بكاھد پھلوي بر ھمسرش

ش شاه و ثريا  ١٣٣۴/ م  ١٩۵۵درمان آنان با استفاده از پزشكان متخصص خارجي آغاز شد و حتي يك بار در 

تحت انواع آزمايشھاي ) Prespetararian(در سفري غیر رسمي به امريكا، در مركز پزشكي پرسپتاريان 

  . كردند كه بايد صبر كنند اما پزشكان به آنان توصیه. گرفتند پزشكي قرار

ثريا  ١٣٣۶از اين رو در دي ماه . دست داد دار شدن ھمسرش از ش، شاه امید خود را به بچه١٣٣۶در سال 

شاه در نطقي . سال خبر طالق آن دو منتشر شد اسفند ھمان ٢٣به سن موريس سوئیس رفت و در 

تصمیم گرفته است مصالح مملكتي را بر عاليق شخصي خود مقدم  اعالم كرد كه راديويي به ھمین مناسبت

  . بدارد

 اهللا نصیري علي ھدايتي وزير دادگستري و سرلشكر نعمت كه در آلمان توسط دكتر محمد اي نامه در طالق

نه سیصد ماھیا فرمانده گارد سلطنتي ايران به ثريا تسلیم شد، شرايط زيادي قید شده بود از جمله حقوق

  . ھزار ريال و عنوان واالحضرت و حق استفاده از گذرنامه سیاسي

رفت و ھمواره  مي او از اين كشور به آن كشور. پس، ثريا در اروپا زندگي خود را در سرگرداني آغاز كرد از آن

  . اي مطرح نزد خبرنگاران مطبوعات اروپايي بود سوژه
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» سه چھره يك زن«سینما روي آورد و در دو فیلم سینمايي از جمله فیلم ھنرپیشگي در  ثريا مدتي به

كند، از اين كار كناره  ساخته بولونیني نیز بازي كرد اما از آنجا كه نتوانسته بود در اين راه موفقیتي كسب

او . ماند مينتیجه  امريكايي داشت كه ھر بار بي او چند بار قصد ازدواج با ھنرپیشگان معروف اروپايي و. گرفت

كارگردان ايتالیايي درآمد كه زندگي مشترك آنان با مرگ فرانكو بر اثر  مدتي نیز به ھمسري فرانكو ايندو وينا

  . خاتمه يافت  سانحه ھوايي،

اي از شاه خواسته  در نامه. ش ١٣۵۴رضا آمده است كه ثريا در سال  در خاطرات اسداهللا علم وزير دربار محمد

يك سال بعد . شاه نیز با اين خواسته او موافقت كرده بود در پاريس برايش خريداري كند و بود كه آپارتماني

مستمري ماھیانه به مبلغ شش تا ھفت ھزار دالر كرده بود كه اين بار شاه از او به  تقاضاي ١٣۵۵نیز در آبان 

  . آمده بود خشم

كرد، اما ھمچنان به ثريا عالقه نشان  ازدواج ١٣٣٨شاه اگر چه اندكي پس از طالق ثريا، با فرح ديبا در آذر 

رضا پھلوي پس از فرار از ايران روزھاي آخر عمر خود را در  محمد حتي گفته شده است در زماني كه. داد  مي

اي محرمانه براي او فرستاده بود كه از محتواي آن اطالعي  كرد، ثريا نامه سپري مي در قاھره. ش١٣۵٩سال 

سرانجام در  با اين حال، ثريا اسفندياري، پس از ترك ايران در ھرگز به كشور بازنگشت و. درست نیست در

  . دست آمد جسد او توسط يكي از نزديكانش در آپارتمانش در پاريس به ١٣٨٠سوم آبان 
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