
نادر بسيار موردي سياسي: احيايحيثيت

اسناد كه پهلوي بنياد فعاليتهاياقتصادياشدر زمينة در ــــ باشد مانده گفته نا حرفهايي هنوز شايد شاه محمدرضا دربارة
در كه اس,م; دستفدائيان به او قتل و عليرزمآرا نظرشنسبتبهسرلشكر منتشرنشده; يا دستنيامده به آن پيرامون چنداني
برادر تنها كشتهشدن و هواپيما علتسقوط چرا; دقيقا و ميترسيد مصدق از اندازه چه تا ٣٢ مرداد تا ٣١ سال آخر ماههاي
در وقتي و گرفت, ظاهرا و خواست زيرميزي بحرين قضّيه در كه بود پول نيازمند شخصا چقدر مازندران; كوههاي در تنياش

ميديد/ راچگونه آن رفتن لو نتايج و احتمال حقوحسابميگرفت آلمانيها با معاملةزيردريايي
كه سبب اين به كليتأثيريندارد, طرح در اما بيفزايد تصوير

ِ

جزئياتورنگآميزي به شايد است/ حاشيهاي چنيننكاتي
به آرزو اما نشد عاقبتبهخير است/ مختومه پايانيافته آدِم پروندة و يافت, پايان طبيعياش پيشاززندگي او سياسي زندگي
سقوط چرا كه نباشد اين مناسبشايد سؤال ماتشد/ كيشو سرانجام و خواستكرد هرچه خواستگفت, هرچه نماند/ دل

آورد/ دوام سال همه آن كهچگونه باشد اين كرد;

وطنم براي مأموريت كتاب در داشت/ غيبي امدادهاي از برخورداري ادعاي جاهايديگر, و ايران در كمان, حا بسياري مانند
كه هست قدر اين درهرحال, آمدند/ ملت[ ^و او كمك به وجودش حفظ براي كه است طبيعي ماوراء كلي هيا از حرف
با فقطميتواند بيمه عاّمه, بيان به كه, ُبرد در به ازقتلگاههاييجان دوامنميآورد/ دهه وگرنهنزديكچهار خوششانسبود
از او به تيراندازي در افتاد/ َدَمر جاده مترِي چند در اصفهان حوالي بود خلبانش كه هواپيماييكموتورهاي باشد/ ابوالفضل
مسلسل رگبار با مرمر كاخ در كارش ميز خراشاند/ را گونهاش فقط گلوله تهران, دانشگاه در نزديك بسيار فاصلة
بعد روز چند و يي,ق لباس با كشور از ^رفتن َجست سياسي وقايعي از و آمد/ بيرون سالم آن زير از او اما شد سوراخسوراخ
جهان سراسر در وحكمران رئيسجمهور و پادشاه صدها بود/ كم آنها از جانبهدربردن احتمال كه نظامي[ اونيفرم با برگشتن

سفرهاييبازنگشتند/ چنين از
امروزي ديدي با ديروز به شود سبب وقايع تأخر و تقدم بههمريختِن كه دارد وجود خطر اين همواره گذشته

ِ

دربازنگري
آن تا واقعيتتاريخي, در ميكنند/ ياد صفت’ديكتاتور‘ با او از مرداد ٢٨ به درنگاه منتقدانش امروز مثال, براي كنيم/ نگاه
خلع از پس وقتي فردوستمينويسد حسين داشت/ شهرت دستپاچهشدن و كمرويي به كه بود جوانورزشدوستي مرد سالها
جاي به كسيبيرونآمد, چهميشود, بپرسدتكليفوليعهد تا رفت تابستانيسفارتبريتانيا باغ

ِ

در به ٢٠ درشهريور رضاشاه
به استگوشكردن بهتر tفع رفيقش داد اندرز و زد قدم گندمزارهايزرگنده كنار همراهش قدري داخلشدن, به او از دعوت
كاخ جاي همه كه طوري پهلوي محمدرضا رساند, را پيغام و برگشت فردوست وقتي بعد/ تا كند ترك را مضّر تبليغات
آرزوي آلمان پيروزي نبردهاند/ بيرون اتاقش از هنوز را نقشه و راديو اين چرا زد نهيب پيشخدمتها به بشنوند را صدايش
گزارش طبق را آلمان ارتش پيشروي مسير شب هر كه بود داده ادامه را پدرش عادت ظاهرا هم او و بود ايرانيها از بسياري

ع,متبگذارد/ نقشه سنجاقروي با برلن راديو فارسي برنامة
باب در اظهارنظر به جوان ع,قةمفرطشاه مقامهايدولتشاز و ٥٣ـ١٩٤٥[ ^رئيسجمهورآمريكا ترومن نوشتهاندهري
و كند بهتر اندرزميدادندوضعكشورشرا او به سرميرفتو شورويحوصلهشان با مقابله و جهاني سطح نظاميدر استراتژي
كمپ كند راضي را او توانست سياسي كبر عليا گسترشارتش, به ع,قهاش وجود با متحدهبگذارد/ ايا{ت براي را وظيفه اين

بدهد/ تهران بهدانشگاه دانشجويي ايجادخوابگاه براي را اميرآباد در سربازانآمريكايي از بهجامانده
انجام موفقيت با را كار اين كشورها برخي زمامداران ‘ ميكنم/‘ متمدن شده كه هم زور به را اينمملكت گفت’’من بعدها
آماده بايد ميكني هموار را نسلجديد پيشرفت راه وقتي است: اين مشكل شدند/ كام نا خ,يق با زورآزمايي در بعضي و دادند
با{تر استاد از تنها نه گرد شا و نرسيده نتيجه به برنامهها يعني گرنكنند, ا كنند; بازنشسته را خويش والدين باشينورسيدهها
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كند, سلطنت بايد شاه گفتند بخشيد دانشگاهشانخوابگاه به او كه دانشجوهايي همان است/ نشده او مثل حتي كه نرفته,
عوضنميشود اساسفكرها اما پيشرفتميكند گمانميكردمملكت شاه كند/ متمدن بايد ودانشگاه كند دولتبايدمديريت

كند/ متمدن را مملكت شده كه هم زور به تا ماند خواهد مطلق فرمانرواي همواره او و
سر چيز همه و عوضميشوند با{يي رؤساي و رئيس فقط بردارند, را وخانوادهاش او وقتي كسانيفكرميكردند مقابل, در
از نميتواند تشخيصحكومتكننده قدرت مرتبطه: قانونظروف در/ محال خياِل آن به باطل تصوِر اين ميماند/ جايشباقي

باشد/ داشته تفاوت فهمحكومتشونده سطح با آسمان تا زمين
‘ گفتاصط,ح’’شخصاولمملكت‘ {يحةبودجه, ارقام به ايرادها برابر در ملي, مجلسشوراي زمانيدر اميرعباسهويدا
وانمودنكنند و خرّيتنزنند به را لطفاخودشان نمايندگان كه بود اين منظورش ندارد/ شخصدوميوجود درستنيستچون
پسازچهاربرابرشدن و نيست/ حريفاو كسي و گذاشته ارتشكنار اعليحضرتبراي را بزرگبودجه لقمةچربو نميدانند
بود آن از ,زيركتر ‘ ميخريم‘ را بعدمشك,تمان به اين از غربيميگفت’’ما بهخبرنگاران وقتي هويدا ,٥٣ سال نفتدر بهاي
مثل است كا{يي {بد هم آينده بود: او خوابوخيالهاي و شاه تحميلگر منش به ظريف كنايهاي يحتمل جّديبگويد/ كه
گر ا شود; حل بايد هرمشكلي اما گرفت/ تحويل كانتينر در و داد سفارش را آن

ِ

لوكس فرونْد ميتوانيك و كا{هايديگر,
با تجربةكاركردن چون دربياوريم, جعبه از كبند آ مثلدستگاه را وقتيآينده و نيست/ نامشمشكل باشد خريدنيوفروختني

بيفتد/ كار به و شود روشن بلكه تا كرد بازي دكمهها و كليد با بايد نداريم آن
از دقيق اط,ع بدون پيچيده دكمههاييكدستگاه با رفتن غريبور موارد از يكي گير, فرا حزب گهانِي نا ايجاد از گذشته
تضاد در تصميم اين شوند/ دولتي يكشبه فعاليت, سابقة دهه دو با مّلي, مدرسههاي داد دستور گهان نا كه بود اين كارش طرز

تشويق مدارسملّي برچيدن به را او بودند آموزشعمومي در بخشخصوصي دخالت مخالفت كه آزمون منوچهر قبيل از افرادي ميرود گمان ١

كردند/

بيشاز تصميمي چنين در بود/١ بخشخصوصي توسعة و مردم به مردم كار سپردن انق,باداري, برنامههايديگرش, با آشكار
تنها نه كه نفتيعقبنماند شيخنشينهاي ميخواستاز باشد, گرفته الهام حتيسوسياليست يا توسعهيافته ازكشورهاي آنكه
مدرسه در تنّق,تدادن و وكيك موز ايران در اما ميدهند/ رايگان غذاي وعده دانشآموزانيك به بلكه نميگيرند شهريه
اينبريزوبپاشها ميگويند فورا عادتكردهاند كمان حا به نسبت عميق بدگماني به كه مردمي نميشود/ سببقدرشناسيرعايا
بچهها به قدرش اين كه كشيدهاند با{ را ببينچقدرش جيبميزنند; به مسئولين كه است ك,ني مبالغ از بخشيكوچك فقط

بخرند/ ميتوانند بچهها خود را نخودچيكشمش حسابيدرستكند, مدرسههاي بايد دولت رسيده;
شيخنشينها از تقليد به اواخر اين اما باشد/ صنعتي نوعجوامع از تمدني منظورشبايد قاعدتا , ‘ ميكنم‘ وقتيگفت’’متمدن
زيرا است نشدني بود, منظورشالگويسنگاپور گر ا كرد/ فرمانحكومت با نميتوان غربي نوع تمدن در ديد چون آورد روي
از همپولكيتر طايفهاش و او خود ميگذارد/ اجرانشده را دستور اما برود در بازخواست از تا ميكند اطاعت به تظاهر ايراني

بياورند/ در كهنهسربازهايدرستكارسنگاپوري اداي بتوانند كه بودند آن

درجهيكايجاد دودانشگاه قديمياش, ارتقايدبيرستان بر ع,وه خوشناممملكت, ازخدمتگزاران يكي محمدعليمجتهدي,
پسربچههاي گردهايقديمياشبودندحاضروغايبكند, شا كه را استادها نشستتا آندانشگاهها

ِ

كناردرورودي وقتي كرد/
با بعدها كه بود شاه برگرداند را او كه كسي دبيرستانشبرگردد/ به كردند توصيه بودند آورده در تخم از سر حا{ كه سابق
كشيدبگويددانشگاه خجالت شايد ميكنند/ شلوغ جا همه از بيش شده ايجاد اسمخودش به كه دردانشگاهي گفت دلخوري
٥٥ سال ميكند/ رقابت تهران فنيدانشگاه دانشكدة با و است زده جلو ازپليتكنيك مسّلح توليدچريك در آريامهر صنعتي

ببندد/ را سومي و دومي
ِ

در و كند تبعيد اصفهان به را داشتاولي خيال
ميدانند, خود يك شمارة وظيفة را او كردن مدرنشسرنگون دانشگاههاي جوان مهندسان كه تلخ واقعيت اين برابر در
خان به هم متخصصانمملكت بلكه رعايا عاّمة تنها نه اما باشد ژاپنشده مثل ايران كه زماني ببرد, پناه آينده به زد دستوپا
گر ا ميشود/ دريغ ژاپن امپراتور از كه امتيازي ـــ كارخانه كجا و بسازند بيمارستان كجا بگيرند دستور او از و كنند كرنش
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‘ جوانبخت‘ ٢٠’’شاه دهة مطبوعاتپرسروصداي در بود/ گذشته درروزگار او براي امنتر كمي جاي زمانميداشت,
ِ

ماشين
بود, ايران مداوم و م,يم رشد دورة گرچه ,٤٠ دهة اواخر نميشد/ ديده او شخص با مخالفت از نشاني و داشت لقب

بود/ شده تحملناپذير برايشان وخانوادهاش او چونوجود بستند موجود نابوديوضع به كمر روشنفكران
پيشنهاد هيچ به نيست {زم كند حالي او به تا برود سفيد كاخ در جديدآمريكا جمهور رئيس هر م,قات به داشت اصرار
خارجة وزير معاون وقتي است/ شغل اين تصّدِي براي فرد مناسبترين خودش و بدهد گوش ايران ادارة مورد در مزايدهاي
تمام بزرگترها صحبت تا بماند منتظر اتاق در پشت ميگفت خودش خارجة وزير به ميآمد, ديدنش به تهران در آمريكا
٥٧ سال دوم نيمة كه كمكردند چنان را سالهايآخرحكومتشنظارتها در و گذاشت اثر دولتهايآمريكا بر او سماجت شود/
است/ كي كيبه او مخالفان طيف در و چهميگذرد اينمملكت در دستبگيرندنميدانستند به را كنترلاوضاع وقتيخواستند
ميكرد/ مالي آنهاكمك انتخاباتي فعاليت به و داشت ع,قه بيشتر بشرنميروند حقوق دنبال زياد كه جمهوريخواهان به
شيپور سالها شد/ دستپاچه و ترسيد كرد, زنده را او به كندي جان تحقيرآميز اشارههاي خاطرة كارتر جيمي انتخاب وقتي
از مردمشوقتي خود باشد/ ايران بر استي,

ِ

پي نيست خارجي{زم شد روشن بارديگر اما بود, نواخته ‘ ملي‘ مستقل ’’سياست
كند/ خ,ص دستخودشان از و دستيكديگر از را آنها تا خارجيميشوند دامن به دست ميآيند ستوه به دستيكديگر

با ببوسد, را او دست و بزند زانو دوربينها برابر در پاريس وسطفرودگاه زاهدي نيستاردشير خوب ميداد تذكر َعَلم وقتي
ميگفت غربيان به است/ مّلي سنتي شاهنشاه, برابر در كساري خا بفهماند فرنگيها به ميگفت قديمياش دوست به دلخوري
و ـــ ميكنم انتقاد خودم از بزرگوارانه من ميكنند تأييد مرا مطيعانه مردمم وقتي يعني ـــ ‘ هستم‘ خودم اپوزيسيوِن ’’من
معني به تمدنها گذارانگفتگوي پايه گفتاز ميتوان كنند/ كار بيشتر و مصرفنكنند نفت زياد ميداد اندرز را ‘ ’’چشمآبيها‘
ف,ن ژست پاي را آن و نميكرد اعتنا نصايحش به كسي دنيا در بود/ خارجه اهالي براي تكليف تعيين و الكي

ِ

رفتن منبر
ايراني دانشجويان كنفدراسيون مينوشتند غرب مطبوعات وقتي اما ميگذاشتند/ داخلي مصارف براي خاورميانه نفتفروش
كمونيستها كنند حالي انگليسيها به ميداد سفيرانشدستور به رواجدارد, ايرانشكنجه زندانهاي در و است بزرگترين جهاْن در

كردهاند/ نفوذ آنها مطبوعات در انگليسيها كنند حالي بهآمريكاييها و نفوذكردهاند, آنها مطبوعات در

فكر طرز در اما آمد/ كنار حسين, صدام و عبدالناصر جمال جمله از خارجياش, دشمنان تمام با تقريبا و بود معامله اهل
دم رابگيرد/ الحاد جلو دين داد مجال بايد كمونيسموحشتداشتوفكرميكرد از بود/ پيچدرپيچي بسيار جاي دنيا شرقياش
نهاد بخشغيرستيزهجوي حفظ خلق, مجاهدين و اس,م فدائيان عينسركوبِي در اما ميزد ‘ سياه‘ و سرخ با’’ارتجاع مبارزه از
و اقبال منوچهر فرامرزي, عبدالرحمن فروزانفر, بديعالزمان همراه ٣٦ سال ميدانست/ {زم كمونيسم مهار براي را ديانت

رفت/ حج به جمعيديگر
ميداننميداد/ اقتصاد زمينة در اسيد[ شيشة و هفتتير و اهلچاقو و ستيزهجو ^يعني متعهد بازاريان و بازار به همه, اين با
آن مناسب جاي و ميكرد رد تحقير با را تأسيسبانك و خارجي تجارت زمينة در بزرگتري عمل ميدان براي تقاضاهايشان

ميدانست/ بازار دخمههاي را جماعت
قاجار خاندان به را آنها از بسياري دارند/ برنامه مملكت ادارة براي چپ روشنفكران كه بگيرد ناديده نميتوانست اما
كتابمنتشر براينوجوانان جمله, از راميپذيرفتند, ميآمدندووضعموجود كوتاه كه سابق ميگذاشتچپهاي ترجيحميداد/
دستبردارندميتوانند مستقر نظام مخالفتبا از گر ا يعني درآورند/ اجرا به هم اينجا در را اروپايغربي كار قوانين و كنند
اما سوسياليستباشد, بودخودشرئيسيككشور تصور قابل برايش كنند/ سوسياليستي دلشانميخواهد هرچقدر را اوضاع

نه/ ديني رئيسيككشور
اعتراضي جنبش بر حوزه بازارـ ستيزهجويان اقليتكوچك تسلط براي توضيحي دنبال كه غربي رسانههاي ١٩٧٩ سال
بود/ گذاشته آزاد را مساجد او چونرژيم مسجدبيرونزد از طغيان كه بابكردند را اينحرفبيپايه ايرانميگشتند گستردة
و بخورند را ماستخودشان اينشرطكه به داشت را آنها هواي جانبچپميدانستند/ از را خطراصلي اصحابديانت كثر ا
قبيل اين و مشعلالمپيك حمل دهد پيغام تا فرستاد او نزد را فلسفي محمدتقي آيتا�بروجردي وقتي نيندازند/ راه شلوغ

http://www.mghaed.com/ay/Dragon.pdf
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كه دشوار شرايطي در بعد سال چند و كرد جبران را او الطاف هم آيتا� آمد/ كوتاه بابنكند, اس,م درمملكت گبربازيها
مذهبيون از كرد/ مفتخر ‘ اس,م‘ بيضة لقب’’حافظ به را او بود زده صدمه حيثيتش به ٣٢ مرداد در مملكت از شاه خروج
مسلمان از ميكرد فكر {بد بود/ ايتاليايي سلمانياش و بهائي مخصوصش پزشك ميترسيد/ ماركسيستها از داشت, واهمه
تكليف دچار نيستچونامكاندارد عاق,نه تيغش زير نشستن و دستاو از داشتوقرصخوردن انتظاروفاداري نبايد مؤمن

شود/ الهي
احساس و احساسميانجامد به عقل شد/ ايران در مشخصةروشنفكري سلطنتي نظام با مخالفت ٣٠ سالهايدهة همان از
در دارد شعري آتشي منوچهر گردد/ بايد برچيده زودتر هرچه بساط اين كه جهتبود اين در همه و استد{لميشود, موجد
زمان, آن در اما دانست/ زيستمحيطي شعر يا كوشعر ا را آن ميتوان امروز آخور/ پاي در خشمگين سفيد اسب توصيف
به مجارستان از اصيل اسبهايي حمل هزينة اسناد كه بعدها ميديدند/ مستقر نظام عليه خشم استعارة را بحث مورد اسب
درحكم اسبها آن اما است خلق رنجكشيدة اسب كه بود اين بر تصور چون نيفتاد آتشي ناآرام اسب ياد به كسي شد, پيدا ايران
سر خانه به دزدكي پارتيزانها كه گرفته مه شبي توصيف در شاملو احمد شعر پيداست ونازپروردهاند/ وابسته بورژواهاي
چه ميكرد نفرين را كمه حا هيئت ‘ باغ!‘ بينجابت اي عاجلت عزاي صيحة’’به با كه اخوانثالث مهدي شعر و ميزنند,

احساسيبرميانگيخت/
بهانهاي انجاميد, بريتانيا سوي از او خلع به كه تقسيمجهان, سر بزرگبر دركشمكشقدرتهاي پدر جانبداريبوالفضو{نة
درفولكلور بنالد/ پنهان دستهاي از رعايايش, همانند و, كند دسيسههاياينگيليسقلمداد قرباني را خود مدام كه پسر براي شد
شبح بدون قاطبةرعايايش, مانند است/ پاياينگيليستقريباناممكن جهانبدونوسطكشيدن وقايع ايرانتوضيحدادن سياسي
بهروايتفردوست, گرچه داشت^ تنّفر و ميترسيد بريتانيا از وفرودهايروابطبينالمللينبود/ فراز توضيح به اينگيليسقادر
از ايران در سفيرآمريكا ساليوان, ويليام / شد[ مانع بريتانيا اما كند جمهوري را ايران ميخواست ٢٠آمريكا شهريور از پس
م,قاتهاي كردند نظاميخودداري دولت تشكيل مورد در شاه اقدام تأييد از انگليسيها ازآنكه ’’پس مينويسد: ,٥٨ تا ١٣٥٦

‘ نداشت/‘ ما كرات مذا در او حضور به ع,قهاي شاهديگر و شد قطع شاه با بريتانيا سفير و من مشترك

و ميگريزد و ميگذارد دريا وسط را زائر از پر كشتي ميكند, وحشت طوفان از كار تازه دريانوردي كونراد, جوزف اثر جيم, لرد رمان در ٢

خود ندارد, او به ربطي كه طايفه, دو ميان نزاعي در ميكند پيدا شغلي وقتي تحقير, و دربهدري و بيكاري سالها پساز خIيقميشود/ مسخرة
ميپردازد/ كفّاره گاهانه آ خويش تنبيه با واقع در شود/ تكرار ساليان رنج و كنند متهمش بزدلي به ديگر بار مبادا ميدهد كشتن به را

داشت انتظار مينويسد جيم٢ رمانلرد
ِ

سرنوشتدريانورد به اشاره با سابق, رژيم در بريتانيا سفير آخرين پارسونز, آنتوني
بار دو هر بريتانيا مقامهاي بسپارد/ تقدير به دل و جايشبماند سر بارمحكم اين ,١٩٥٣ تابستان رفتِن دْر تجربة از پس شاه

نزند/ جا و نترسد كردند توصيه او به
جوان, دارد: را لياقتش ايراناستبدادزده كه است چيزي از بهتر ميرسيد بهنظر بود, عمر

ِ

بيست سالهاي در كه ٢٠ دهة در
همان در هم وليعهد سويس, از مصدق محمد بازگشت از پس سالي ^سيزدهچهارده وفرنگديده بيتكلف ترقيخواه, امروزي,
به كينه كه كساني و قاجار طايفة اعضاي برخي جز ميكرد/ احتياط و بود معزول پادشاه سه دنبالة / رفت[ مدرسه كشور
برخ,فادعايشاهپرستها, نداشت/ دشمن زياد تسّريميدادند, او به را منبر اهل دخالت و درآمد پدرشبرايمحدودكردِن
حتي محلنگذاشتند, او به تهران وروزولتدر چرچيل بهخودشنميتاختند/ مستقيما ٣٢ ٢٥مرداد تا حزبتوده نشريات
گرمي به را پهلوي اشرف درمسكو بعدها و ديدارشرفت به مؤدبانه استالين رنجاندند/ و خفيفكردند درنگهشداشتند, دِم

بزند/ را زيرآبش باشد كوشيده هيچگاه شوروي كه نيست دست در شواهدي داد/ هديه پوست پالتو او به و پذيرفت
درآمريكا راهانداختنگاوداري بهاندازة شايد گفت همسرش به شرمندگي با رم در هتلي در ,٣٢ مرداد نااميدِي درروزهاي
را مخالفانش است بهگاوداريرفتن قرار گر ا و ببندد اينها از بهتر را خودش بار گرفت تصميم برگشت وقتي باشد/ داشته پول
همسر كمپوليجلو بار, آن پسبايدبرود/ گرفتند نتيجه مخالفانشبيشتر شد پولدارتر هرچه بهدردشنخورد/ زياد بفرستد/
تأسيس دنبال گر ا است/ برابرآينده بهغافلگيرشدندر انساْنمحكوم بدناميآورد/ زياْد پوِل اينبار, محبوباسبابكنفيشد;
و بريانتينزده سياه و مجّعد موهاي با را, عكسش مردم مصدق, غائلة پايان از پس بعدها شايد بود, رفته درآمريكا گاوداري

ديوارميزدند/ به تختي كنارعكسغ,مرضا كند‘ كار كهنگذاشتند كام نا شهزادة بهعنوان’ باز, وسط از فرق

http://www.ghabil.com/article.aspx?id=527
http://www.mghaed.com/essays/observation/Insoluble_dilemma_of_Ingilis.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Jim
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غنائم تقسيم در ادايسختگيربودنش بايد بريها و دور اما ميكرد تنفر ابراز داخل, در چه و خارج در چه مقامها, ازدزدِي
فراتر نسل دو يكي از ندرتا افراد نسب و اصل گرچه ايران مانند مت,طم جامعهاي در باشند/ گذاشته حسابسياهبازي به را
سبقت چپو در نوكيسهها و بوتهدرآمدهها زير از و تازهرسيدهها دارند شكايت هم هُمالغالبون.هُمالسارقون خود ميرود,

ميگيرند/
او به حاضرنشدند كشورها آن حتي لندنشد, حومة در سويسو

ِ

موريتس سن در خانه دو شخصاصاحبدستكم اينكه با
درهرحال, دارد/ اختيار در كه است نفتي چاههاي از مهمتر بسيار شخصا ميكرد خيال و بود ديده ايستا را قضيه بدهند/ پناه
نه و نيستند شخصدستبردار اين رعاياي درستفكرميكردند: دولتها آن اما بود/ كمسابقه فردي حقوق از محروميتي چنين
بود اهانتي نداشت/ سابقه هم اين ميافتد/ خطر به ايران در ميزبان كشور منافع و اتباع جان بلكه ميكنند تعقيب را او تنها
بعدا وقايعي چنان زيرا كند رد را اهانت و اتهام اين نتوانست كسي هيجانزده/ و كينهتوز مردمي بهعنوان ايرانيها به مستقيم

افتاد/ اتفاق
مأموران زماني كشيدند/ پائينش نداشتند را عظمتش تحمل چون غربيها معتقدند سرسختانه رؤيازدهاش طرفداران
در شود/ ترجمه شاهان, شاه يعني ,King of Kings به شاهنشاه واژة كنند متقاعد را غربيان ميكوشيدند تبليغاتش
^فروِغ The Light of Aryans كه همچنان است, خنده اسباب تاريخي, و تخّيلي فيلمهاي در جز لقبي, چنين مغربزمين
جد شاهِي دودماِن و مشخص نژاد با ممالكي در حتي ميانداخت/ پوزخند به را خ,يق ] آريامهر‘ لقب’ ترجمة آريايي, نژاد

ميدهند/ نشان ع,قه ملي سنن و آداب به كه ميكنند تشكر مردم از فقط و نميزند حرفها اين از كسي جد اندر
از خاورميانه صحاري در نفتي كشوري كهحكمران ببينند طور اين را موضوع ميكردند سعي غرب در جرايد ارباب برخي
بستن و خودشان كشور منافع براي نهايتا شخص اين احساسات ماساژدادن قدري و ميآيد, خوشش تمجيد و تعريف
از كه است چنانورزشكار ايران شاه نوشتهاند جايي در كرد ادعا جريدهنگاريآمريكايي است/ مفيد مايهدار قراردادهاي
كنيخوشحالميكندبيآنكه شايعهپرا با را شاه يعني چهارنعلميتازد/ پائين آن كه اسبيميپرد پروازروي حال در هليكوپتِر

بياورد/ در را فيلمها ادايبدلكار بايد چرا tاص ميانساليككشور رئيس بپرسد
پستوهاي و اسرار مخازن با گمانميكرد كه لندن معتبر بخصوصروزنامههاي بود, مهم برايشبينهايت خارجه مطبوعات
كرد تصور ميتوان ـــ برنامهايخوابيده لندن روزنامة ديروز مقالة پشت ميگويد َعَلم به وقت اول صبح ارتباطند/ در توطئه
ميتواند ك تريا بست چند ميگويد او, قمار جلسات ثابت پاي قاجار, دولّو وقتي است/ بوده فكر اين دلمشغول شب تمام
مواد فروشندگان كه مملكتي پادشاه يادداشتهايشمينويسد در و ميشود متغّير سخت َعَلم برطرفكند, را شاهنشاه كسالت
پدرش كه ـــ شاه منصرفكردن براي َعَلم مؤثر بسيار ترفند باشد/ َدم و دود اهل است ممكن چطور ميكند اعدام را مخدر

نوشت؟ خواهند چه بفهمند گر ا خارجه مطبوعات بود: هشدار اين ـــ ميزد َبستي چند صبحها
او دست از عاقلترش اطرافيان بعضي شد معلوم بعدها اطرافيانش/ دست از امان است, خوبي آدم خودش ميگفتند
راههاي

ِ

يافتن ايران مسئلة بعد به اين از استو گذشته به كمپوليمربوط بود داده ٥٤مژده سال آغاز در خوندلهاخوردهاند/
نرخ به د{ر برابري ارزش پائينآمدن مانع دستهايي مينوشتند ترديد ذّرهاي بدون كثيرا{نتشار جرايد بود/ خواهد خرجكردن
براي بگذارند دارند نّيت حسن واقعا گر ا شاهنشاه يعني است/ ملي پول ارزش افزايش و تومان, سهچهار يعني واقعياش,
اما ‘ است/‘ كشيده تماشا به ما جنون كار گرفت’’ نتيجه ميشد باشد/ تهران از نيويوركارزانتر در ايرانيزندگي حقوقبگير

گذشته/ به استمربوط افسانهاي بيحساْب پوِل گفت ٥٦ سال در
^بهسبك افتاد گير آن حاشية در حتي يا مسّلحانه فعاليت در هركس و تعطيل, تشريفات و كمه محا بود گفته ٥٤ سال
شده حبس به نظاميمحكوم دادگاه در كه را نفر يازده دستكم عطفبهماسبق با و اعدام, جنوبي[ ديكتاتوريهايآمريكاي
ِ

سياسي جّو بزند/ را حرفش هركس تا ميشود باز سياسي فضاي گفت ٥٦ سال سربهنيستكردند/ اوين تپههاي با{ي بودند
جهانسوميكمشت در ايا{تمتحده متحدان چرا كه ميشد اعتراضشنيده وصداهاي بود پسازنيكسونعوضشده آمريكا

ناجورند/ آدم
و نيست راه و نيست جا ميدانند كه حالي در ايران در چرا شد كنجكاو آمد تهران به وقتي ١٩٧٧ سال مينويسد ساليوان
روي از و نداشت كارتر جانب از مأموريتي ميكند كيد تأ و بپوسد, بندرها در تا ميدهند سفارش كا{ همه اين نيست انبار
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به حاضر نه و است مملكت ادارة به قادر نه و ريخته, هم به را كشور tعم شاه ميديد بهروشني داد/ نظر نگراني و ع,قه
اما چيد/ تروشرويي با را ساليوان نوك ابتدا شاه نباشد/ خواستهايش جهت در كه اندرزي به وگوشدادن اختيارات تفويض
را كمربندها كه آورد كار دولتيروي و زد جا باشد/ خواسته چنين جمهورآمريكا رئيس بايد گرفت نتيجه خيليزود ظاهرا
و دقتگوشنميكرد با بود آنها بهنوكري متهم چشمملت, در كه, را كساني حتياندرز و باشعورتر كران چا

ِ

عرايض سفتكند/
كاريدشمنان چنين گهاندموكراتشد/ نا كمپولي در گفتو زور بيرحمانه پرپولي زمان در نميشد/ آنها پيام متوجه درست
ميخواهد كه ماندند متحير مخلصان كنند/ َهَرس را كوپالش و يال شدند مصمم مخالفان ميكند/ نااميد را دوستان و دلير را

گذاشتند/ كارتر از حسابترسيدن به فقط را گهانياش نا رفتار تغيير كند/ چه
نيست نسلها تمام بين مشترك و ابدي احساسي رضايْت بود غافل اما است دهاترهانده در بردگي از را رعّيت بود مفتخر
راخوردهاند/ حّقشان احساسميكردند سابق رعاياي فرزنداِن شهرها, در بماند/ پايدار و شود ايجاد هميشه براي كهيكبار
هنگام اما بود داده وليمه وعدة رسيد, نخواهي جايي به يا ميشوي پولدار يكشبه يا ميديدند خويش چشم با كه مردمي به
بزرگتر هرچه و مؤثر بخشي كه حالي در سررفت/ و پلوجوشزد منوّياتملوكانه,ديگ مجريان قصور سبب به گفت اطعام
تمام كه سيستمي نداشت/ توطئه به نيازي رژيم نداشتند,سرنگوني را سلطنت خاندان ديدن چشم شهري ازدرسخواندههاي
كه كشتيبيلنگري براي شد/ چپه و خورد ليز او ناشيانة و گهاني نا ترمز نتيجة در بود گرفته خود دست در را سرنخهايش

بود/ ت,طمينابودكننده چنين ميشد افسردهتر هرچه قوي داروهاي تحتتأثير ناخدايش
گفتمگر نخستوزير, آموزگار, جمشيد وقتي كند/ فجيعكمك مضحكة آن عظمت تجّسم به ميتواند موقعيت يكيدو
قيمت سر بر ٥٧ تابستان ابتداي باز و شد/ او به تندي حملههاي مطبوعات در كنند, نوبر اسفندماه در را خيار مجبورند مردم
با و سياست, اهل تا بود اقتصاددان بيشتر آموزگار برخاست/ اعتراض صداي د{ر[ ١٣^ تومان ٩٠ كيلويي نوبر ياقوتِي انگور
اين كند خشنود را ايران شهرنشين جامعة كه سياسي پاسخي اما شد/ كابينه تشكيل مأمور كمربندها سفتكردن مأموريت
و شريف ملت و شد خواهد رفع هم كمبود اين انگور و خيار محمولههاي ورود با انشاءا� و شده اعتبار گشايش است:

بود/ خواهد رفاه در پيش از بيش عزيزمان
آن, از پس بود/ دولت عايدات منابع از و باارزش اق,م شمار در ازخرمنكوبي حاصل كاه ارضي, اص,حات از پيش تا
جو و كاه توليدكنندگان بلكه معافشدند, ماليات از تنها نه حسابميآمدند به خزانةدولت پاية سال هزارها كه كشاورزان
در زد/ صدمه كشاورزيمملكت به اص,حاتارضي ميكنند ادعا منتقدانش دولتشدهاند/ به متّكي احساسكردند گندم و
از محروميت و رفت با{ توقعاتشديدا شد, عوض گهان نا زندگي راهورسم اما شد/ شكوفا و كرد رشد كشاورزي امر, واقع

ديدند/ طبقاتي فاصلة افزايش و دولت ظلم نتيجة را ١٣د{ري نوبِر ياقوتِي انگور
و قديمي سليِم عقل كند, دهنشان ِفِرني قاشق طائي, حاتم بهمثابه دولت, منتظرند كه كماستعداد كودكاني به مردم تبديل با
چه بادآورده پولهاي با نميدانستند جامعه با{ي در باخت/ امتياز,رنگ چيزي چه و است فرد حق چيزي چه اينكه تميز

دراماتيك چنان را جمله اين و ‘‘ نيامده هم داستان در تومان صد كفشجفتي گفت’’ نگارنده به وحشت و حيرت با ٥٤ مشهديسال شهروندي ٣

باشد/ شده مخلوط واقعي زندگي و تئاتر صحنة انگار كه كرد ادا

توصية به كسربودجه, مهار اجرايسياستصرفهجوييبراي در ٣
چه/ يعني قيمتها اين پائينمتحيربودند به ميانحال از كنند/

مردم اط,ع به اخبار آبوتابدر با را ايننكته و تايپميكردند طرفكاغذ هردو را ضيافتهايرسمي در شاه نطق متن ملكه,
كاغذ ورق چند دربار وزارت ميزها آن سر فرانسوي شامپاني جرعة هر بهاي با ميپرسيدند ازهمديگر كساني ميرساندند/

ميكنند باز شام يا ناهار سر كه شراب يا نوشت دورويه را كاغذها مث\ كرد, صرفهجويي خيلي دربار در ميشود فرمودند شهبانو ’’علياحضرت ٤

و فرمودند من به زيركانه نگاهي زيرچشم شاهنشاه نيستند/ شرابخور كه عربها مهماني در مخصوصا نميخورد يا ميخورد بپرسند مهمان از
/ aَعلَم يادداشتهاي cاز ‘‘ بدهم/ جواب حتي نكردم جرئت من كه زدند پرمعني بسيار لبخند

بكنند؟٤ را نطقشان مضيقه احساس بدون شاهنشاه وبگذارد بخرد خيابان سر از اع,ميتواند

بياني با بعضيديگر باشد/ تحمل قابل مردمش براي كه كرد مدرنيزه آن از سريعتر را ايران گفتند غرب در هوادارانش برخي
به توجه با هيئتمنصفهايفرضي قضاوت م,يمترين هدايتكند/ بهدوزخ را استفرد همممكن حسننّيت نظردادند دوپهلو
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برنامههاي تمام تقريبا باشد/ اين از غير نبود قرار و داشت نيت حسن حتما اول, كه, باشد اين ميتواند مدافعانش اظهارات
برابرشد/ چند و چندين وخريدهاينظامي, مسلح عرضقواي و مانندطول درمواردي, يافتو ادامه بعدي حكومتشدررژيم
به مشروطيت از نبود/ كافيمحكم اندازة به بود نشسته كه جايي چون نداشتند را او تحمل آدمها نبود, بد برنامهها {بد پس

نميرفت/ بيرون آرمان اهل آدمهاي از بخشبزرگي سر از برچيدنش كهفكر منسوخ بود مسندي بعد,
بيهمتاست/ دنيا در اينسرزمين تاريخ برساند/ آخر به قدرت براريكة را عمر كه اندازه آن تا نه اما شانسبود خوش دوم,
صد در بيبازگشتفرستادهاند/ تبعيد به پياپي را پادشاه چهار بيستم قرن در راسرنگونكردهاند/ سلسله پنج قرنونيم دو طي
را يكيديگر و مقتول و كور را يكي كشتهاند, را پادشاه ماقبل,يك سال صد در كردهاند/ ترور را پادشاه يك آن, از پيش سال

در يكبار فقط كه رفتاري دريدند, را او كفن خميني eآيتا سوگواران نيست/ نامتعادل و نامعتدل مردمي كين و مهر ابراز بين تفاوتچنداني و ٥

شده/ ثبت تاريخ

مسابقه است: پرخطر مشاغل جزو ايران مانند سرزميني بر خونالود,حكومتكردن اينركورد با كردهاند/٥ نفله خربزه براي
مزّورانه كه ـــ قبيلهاي ايلياتيـ چهرة ديندار, چهرة شهرنشين, چهرة ـــ وچندچهره كينهورز و متمّلق ميانحكومتشوندهاي
رفتارهايي به دست خويش محتوم نابودي از پرهيز براي كه وحكومتكنندهاي است, حساب تسويه و ورق برگشتن منتظر

ميكند/ تسريع را سقوطش كه ميزند
مطلقة قدرت بالقوة رقباي سالياْن طي اما دهد خرج به رأفت سويسي شبانهروزِي در نوجوان همانندورزشكاري كوشيد
يا گيرد نظر در باورپذير جانشيني برچيدبيآنكه را كمه حا هيئت اعضاي دستساِز حزبهاي حتي و كرد سركوبي را خويش
م,قاتيمشورتيبپذيرد/ به را داشتدعوتشاه كراه ا ٥٧سخت پائيز در غ,محسينصديقي دارد/ بهرتاريكينگه از چراغي
ديد, را آبادان كارگرانپا{يشگاه روحية و سياسيخوزستان فضاي وقتي ٥٧ آبان اوايل رئيسشركتنفت, هوشنگانصاري,
تا گرچه بست/ را جافلنگ همان از و كيشرفت و خارگ به او, با خداحافظي حتي يا خويش ولينعمت از كسباجازه بي
متهمرديفاول بماندسارقاصليو ايران در گر ميدانستا منوياتملوكانهبود, كرجاننثارومجري چا فقطيكعدد ديشب

ميافتد/ زندان به و معرفيميشود
پيش ميناليد/ ]‘ وشوربا‘ مستنان َگه مستحورالعينشده, َگه گفتةمولوي,’’ به كه ^ خ,يق ازغدر عمر پايان ماههاي در
و’’جاويد خيابانصفميكشيدند در مردم رفت مشهد به وقتي ٥٧ ارديبهشت در ميكرد داشتِشكِوه شنيدن حوصلة هركس
از دستهايمرموزي دارد يقين ميگفت نابودياششدند/ خواستار تهران به او بازگشت از پس اندكزماني اما ميگفتند ‘ شاه‘
براي خلقا� كه بوده منوال همين بر اوضاع باز دير از اس,مي آرياييـ نيرنگستان در بپذيرد نميخواست بود/ كار در خارج
اما, ُكرنشميكنند وزر بهدارندةزور و هجومميبرند استيشنضدگلوله و كادي,كروباز و يراقنقره اسِب و تماشايزرقوبرق
چماق دستش در گر ا حتي ميشوند پرم,طتر

ِ

آش پاتيل دارندة تسليم و ميشورند او بر ضعف, بروز و كيسه تهيشدن با
فاقد خلقيگداصفتو نزد /] ‘ دگران‘ از نيامدي توخود به نوبت گروفاييبودي. ا جهان طبع خيام,’’در گفتة ^به باشد بزرگتري

داركشيدنمحكومان/ به كه است تماشايي اندازه همان ملوكانه موكب عبور نفس, عزت
كف مردم كرد, اشاره آپارتايد برابر در موضعحكومتش به وقتي مشهد, احمدآباد ميدان در سفر همان در سخنرانياش در
احساسات ابراز به را جماعت كه هست جالبي نكتة چه آفريقا قارة ته كشوري به مربوط درموضوعي كشيدند/ هورا و زدند
از مردم فرضكردهاند/ هوا باد را ملوكانه بيانات بقية و شنيدهاند آپارتمان را آپارتايد كلمة زد حدس ميشد فقط وادارد؟
مطبوعات در را آدم وقتي جابلسا/ و جابلقا امور در مداخله نه دارند, كمبهره مسكِن وام انتظار خويش نفتفروش شاهنشاه
داريم يعني’ما طُرَقبه اهالي جمع در گردوخاككردن جدينگيرند, سطحبا{ست حرفهاي جاي كه دردانشگاه و خواصپسند
برسد بهنظر مسائلجهان داشتكارشناس اصرار و بزند عظيم حرفهاي جا همه در بود عادتكرده صحبتميكنيم/‘ دنيا براي

/ دادند[ ادامه افراط حد تا را عادت اين ^جانشينانش
حق از كثريتسياهپوست ا سببمحرومكردن به ملل سويسازمان از كه جنوبي آفريقاي با ميدانستنددولتايران دنيا در
و اهميتيميدهند آفريقا كل به نه عاّمةمردم نظر, اهل از اقليتي جز داخلكشور, در روابطاقتصاديدارد/ بود شده تحريم رأي
در و قّ,بيتر, ازكشورش خارج در شاهنشاه نتيجه, در باشد/ برابر موبورفرنگي با بتواند سياِهزنگي داشتهاند اعتقاد هيچگاه نه
اظهارنگراني آفريقا شاخ براياوضاع هرفرصتي در سالهايآخر, در بهنظرميرسيد/ بود واقعا آنچه از پرتازمرحلهتر داخْل
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آفريقا شاخ به سومالي با همراه كه اتيوپي, نيز و وانگو{ موزامبيك در بخصوص سياه, قارة در بلوكشوروي نفوذ ميكرد/
افزايشبود/ به رو شهرتداشت,

را ايتاليا و ببرند گر ا بدترآنكه و ببرند كثريترا ا كمونيستها گر ا / / / است ناراحت خيالم بسيار ايتاليا ازوضع ’’فرمودند
نمايشهايسياهبازي مكالمات به بيشتر ‘ عيبدارد؟‘ چه كمونيستي كه بيفتد صرافت اين به استاروپا ممكن / / / كنند اداره
پيش پا شخصا استاو و{زم كهانگارقدرتهايغربيجملگيُمردهاند حرفميزد ودلنگران لحنيچنانحكيمانه با ميماند/
دل حرف نميكرد جرئت گلستانش و گرمابه رفيق حتي بپردازد/ جهان بيصاحبماندة مناطق امور رتقوفتق به و بگذارد
مثtيكروز ميكنند/ ناراضي را مردم كه دولت غفلتهايكوچك براي ميخورم افسوس قلبم ’’در بياورد: زبان بر را خويش
دعا شاه به قلب صميم از كه اندازه همان گاهي واقعا / / / نيست/ تخممرغ روز يك نيست, گوشت روز يك نيست, پياز

َعلَم/ يادداشتهاي از ٦

٦‘ ميفرستم/‘ نفرين دولتپدرسگ به ميكنم,
ايران اعزامي نيروهاي تا پاييدرستكرد جاي لبنان در مقدمتا و كند نقشبازي آفريقا شمال و آسيا غرب داشتدر برنامه

است/ شده هايل گردابي به تبديل سطرها اين نوشتهشدن زمان در كه بكشانند ماجراهايي به را مملكت جانشينانش كرد كمك جايپا اين ٧

جهاني موازنة در اصلي بازيگر چند از يكي بهعنوان ايران دخالت ٧
بگيرند/ نظر زير را سومالي و سرخ درياي رفتهرفته

وقتي اما بود/ هستوخواهد و چنينبوده واقع در كه دارند اعتقاد خيليمحكم نيست; فقطآرزو ايرانيها بزرگبراي قدرتهاي

فحش آنها به خيلي كه اطIعات] مؤسسة فرانسهزبان [نشرية تهران دو ژورنال همچنين و اط�عات روزنامة به نسبت يهوديها كردم ’’عرض ٨

ما كشور عالية سياست نفع به اسرائيل, چه و عرب چه طرف, يك به انعطاف بده تذكر اط�عات به كلي بهطور فرمودند دارند/ گله ميدهد
/ aَعلَم يادداشتهاي cاز ‘‘ نيست/

ميزد, آفريقا شمال به ازلشكركشي حرف و ميكرد اعزام ُعّمان به رزمي گردان نظاميميفرستاد,٨ ناظر لبنان و ويتنام به او
انجام سويديگران از نيابت به را كارها اين و ميكند آش داخل را خودش اربابان, به خوشخدمتي براي كه ميكرد اخم ملت
خودبزرگبيني/ حقارتو احساس بين مردمش, قاطبة در و شاه در دائمي, نوساني كجا/ حرفها اين كجا, ايران وگرنه ميدهد,
اين در خودش نبود/ موّجه اتهام يا تعبير اين اما شود/ منطقه ژاندارم ايران كه آمريكاست برنامة ميگفتند منتقدانش
حتي يا كند, دخالت آفريقا شاخ امور در باشد خواسته او از دولتآمريكا كه نيست دست در نشانهاي و شد پيشقدم برنامه

باشد/ گرفته جدي را ناحيه آن در چپ رشد خطر فراوانشدربارة اظهارنظرهاي
در كه داد انجام فرماندهاني با بايد را آفريقا شمال و مديترانه و سرخ درياي به خشايارشا بهسبك درهرحال,لشكركشي
كه بود اين عمومي تصور است/ مهم اندازةجنگافزار به شخصيتسرداران قشون, كار در اما نباشد/ بحث جاي وفاداريشان
ارتشبلكه در تنها نه آدمهايي چنين زيرا ندارد را خاتمي و مينباشيان و جم و آريانا قبيل از ژنرالهاييخوشسيما ديدن چشِم
شد, مقتدر تيمسار محتاجيك كه روزي ميگيرند/ جديشان مخالفاندستگاه حتي و برخوردارند وجهه از جامعه كل در
تراژيك/ اساسا است ارتشپديدهاي بود/ آن تضمينشكست هركودتايي در او دخالت كه بود ازهاري سپهسا{رشغ,مرضا
برابردوربين ازهاريدر كهحضور نتيجهاي يعنيدرستهمان نيستكهمضحكهشدنش, فاجعه آناندازه شكستخوردنشبه

دستميداد/ به پشتميكرفن و

معاصراني چارلي هم و او پدر هم كه حساب اين با {بد كرد, اعطا نشان كمديننامدار, عمِر آخر سالهاي در چاپلين, چارلي به
دوام و قوام نميشود/ همايونيديده نشان به فيلمسازانگليسياشارهاي زندگينامةرسمي در اما بودند/ جامعه

ِ

كف تهيدستاز
بايد چاپلين بهجايزهدادنباشد, قرار گر ا بيشازكمدينشدنوقتميَبرد/ خيلي دنياجدياشبگيرند در كه خانوادهايسلطنتي

برد/ سويس به چاپلين براي را شاه نشان بود تهران فيلم جشنوارة دبير زمان آن در كه داريوش هژير ٩

٩
بدهد/ جايزه ايران شاه به

و ميشمارم مغتنم فكر انصراف و وقت گذراندن براي است شده تهيه ايران در كه را فيلمهائي نوشت’’تماشاي زماني

بازي غفاري پري كه بود آنهايي ‘‘ شده تهيه ايران در كه از’’فيلمهائي منظورش شايد /٦٥٧ ص وطنم, براي مأموريت كتاب امIوانشاي عين ١٠
ميكرد/

١٠ ‘ بدمنميآيد/‘ نيز موسيقي با فيلمهايخندهانگيزوهمراه از و ع,قهمخصوصدارم فيلمهايخوبپليسي مخصوصابمشاهده
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هجوم و مهرماه سوزان آفتاب در ٥٠ سال سپرد/ فيلمچي به بايد را فيلم كار نشد ملتفت فيلمديدن عمر يك از پس اما
فيلمهاي از ابتداييتر صحنههايي تماشاي به را جماعتي جمشيد, تخت و مرودشت جلگة طويلههاي و دامداريها مگسهاي
تا نشاندند جنوب به رو آفتاب تيغ در بانوانشان, همراه را, دولتها رؤساي و كشورها سران كشاند/ هندي ٢ درجه تاريخِي
است/ شده شكنجه ابزار رسمي لباس آزاردهنده, گرماي در باشد/ پيدا فيلم و درعكس سرشان پشت جمشيد تخت ستونهاي
را تاصورتشان سرميگذارند به لحظه چند را ك,ههايشان آقايان برخي و كبابميشوند ظهرصحرا از بعد آفتاب در خانمها
و اتيوپي, امپراتور هايلهس,سي, قيافة از قربانيان, اول صف در برميدارند/ زود خيلي و ميشوند عرق خيس اما بپوشاند
بيقراري با پيداست وولميخورند لباسرسمي {يه چند در كه جماهيرشوروي, اتحاد رئيسة هيئت صدر نيك,يپادگورني,

كنند/ استراحت كولر زير بروند تا پايانمسخرهبازياند انتظار در
واقعيصحنه, و اصيل عناصر تنها ارزانقيمت, دستي حدصنايع بنجلدر تزئينات و مقوا و مشتتختهسه{يي ميانيك در
برخياستوديوهايهاليوود حتي شود/ بلند بودند پيشگذاشته ماهها از كه ارتشبود ريشدرجهداران و مجار و اسبهايعربي
از را جشن وسايل تمام و چادرها و سرويسغذاخوري و غذا كه طور همان ميروند/ ايتاليا به تاريخي فيلمهاي ساختن براي
از اما باشند سپرده هم شايد بسپارند/ رم چيتاي چينه استوديوهاي به هم را صحنهها آن تهية ميبود بهتر آوردند, خارج
باستان جهان ازشكوه شاهنشاه تقليد باشد/ آمده در مسخره ارزاِن صحنههاي آن حقوحسابگرفتنودادنها و لفتوليسها
نامدار/ اميرارس,ن سرهمكردن براي هركول و ماسيست فيلمهاي از بود ميثاقيه استوديو و كوشان اسماعيل تقليد معادل

نوعايرونيبازي/ از خودكفايي
جمشيد تخت به غربي, دولتهاي سران يعني تلويحا بيرزد, تنشان به سرشان كه مدعويني داد نظر مجلهايآمريكايي وقتي
اما دارد سر در بزرگ رؤياهاي مملكتش براي مينوشتند غربي گزارشگران شد/ انكار و توضيح وارد ايران سفير نيامدهاند,
حد در فقط او خانوادة پيشينة شد, ثبت مستقل كشورهاي شمار در ١٩٢٥ سال ايران ميكردند اشاره بود {زم توضيح هرجا

رسيد/ سرداري به سربازي از پدرش و است نسل يك
از گذشته شد/ تمام ملت و كشور سود به نهايتا ميكرد رفتار خارجي دستور به منتقدانش تصور به كه مواردي از بسياري
حتي خورد, مردم درد به هم و شد نانداني جانشينانش براي هم كه پهلوي بنياد صنعتي و تفريحي تأسيسات و كارخانه
نفتي ميدانهاي عراق ايران, هوايي نيروي در مدرن آنجنگندههاي بدون آمد/ كار به سرانجام خريد كه جنگافزارهايي

آتشميزد/ كويت چاههاي مثل دستكم و ميگرفت را خارك و خوزستان

هنگام حتي كرد/ انكار را آن در دخالت بار چندين او گرچه كنند معرفي كذايي متن نويسندة را همايون داريوش دارند اصرار همچنان كساني ١١
نگارش دربار, وزير مقام در عباسهويدا, امير بود/ شخصشاه دستور به يقين, به قريب احتمال به است/ نوشته او گفتند نيكخواه پرويز اعدام
و سبك و انشا از متن آن كرد/ تهيه را آن ك پروندههايساوا از استفاده شخصبا اين و سپرد aنيكخواه cنه نيكوخواه فرهاد دستيارش به را آن

باشد/ موافق معّمم يك به دربار مستقيم حملة با شرايطي, هر در او, است بعيد بينهايت و بود دور بسيار همايون ديِد

خودش براي tعم كار اين با بود/١١ او تبار به تاختن و خميني روحا� سيد شخص عليه كارشاع,ميهدادن زيانبارترين
كنند, مرخصش بخواهند است ممكن اينكهآمريكاييها از شديد سالنگراني دو از پس كرد/ تعيين جانشين و تراشيد هماورد
نفسكش و شد شير گهان نا نيست, او منظورش بشر حقوق از دفاع در داد اطمينان او به ظاهرا تهران به سفر در كارتر وقتي
آمد دستش گوشي تازه ,٥٧ آذر در بعد, سال يك برسد/ را حسابشان تا بيايند مخالفانبيرون كه حساب اين با ظاهرا طلبيد,

است/ نامحبوب مياندرسخواندهها در حد چه تا اينكه و صحبِتقايمباشكنيست, كه
سر با{ي ُخفيهنويس و بّپا سر با{ي بّپا يعني ـــ انداخت راه ‘ شاه‘ ’’چشموگوش هخامنشي, داريوش سبك به باز,
تسبيحمياندازد, است نشسته شب تا صبح حاجآقايي كه ـــ را حراستامروزي دواير كه دارند ياد به كمتر امروز ُخفيهنويس/
پايه ‘ عنوان’’حفاظت‘ با و كان نيا ‘ گوش‘ و از’’چشم الهام با او ـــ ميكند درست پرونده خ,يق براي و ميپايد را مردم
ساختمانيشديدا ـــ اط,عات نام به كرد ايجاد پادگانادارهاي هر در و جا/ همه در امنيت سازمان علني شعبههاي گذاشت:
اينطرز گزارشميداد/ رأسامور به مستقيما كه سربازخانه, ضداط,عاتخود اط,عاتو از مستقل و مجزا و حفاظتشده

است/ يافته ادامه امروز تا كنترل
ملت تأييد مورد نظاْم كّليت كه بود اين كار فلسفة افتاد/ ويژه دستبازرسان به اجرايي و قضايي امور اختيار حتي بعدها
ناقابل امضاي مثtيك حقوحساب دريافت بدون يعني نمياندازند, راه را مردم كار بيمقدار ادارهجاتيهاي بعضي اما است
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/ ‘ بودند’’ناراضيتراش‘ گذاشته را مقامها قبيل اين اسم تبليغاترسمي در رجوعنميگذارند/ ارباب درخواست زير
اختيارات با آنها, و ميشد سرازير مردم سيلشكايات شهرميشدند, وارد شاهنشاهي بازرسي سازمان اعضاي ,٤٠ دهة در
كيان شا كه مطالباتيميدادند پرداخت دستور اخراجميكردند, حتي يا منتظرخدمت معزول, را محلي عاليرتبة كارمندان تام,
دور راحت خيلي را محلي مقامهاي دستور و است, رفته مقامها جيب به حق, صاحب دست به رسيدن جاي به ميگفتند
شود كم اجتماعي نارضايِي فشار تا مطالباتيميدادند چنين پرداخت دستور كافي, بدونفرصترسيدگي بازرسها ميانداختند/
يعني عاديامور روال اختياراتاداريو ميفهماند همه به شاهنشاهي بازرسان كّلة و سر پيداشدن َفَشلميشد/ نظاماداري اما

كشك/
‘ ميشوم/‘ سويسخريدهامسرگرم پيشاز سال دو كه برقي قطار و راهآهن با بازي به نيز گاهي نوشت:’’ عمر

ِ

سي دهة اواخر
سالهاي به مربوط ظاهرا عكسي سنينيسرگرمشميكرد/ چه تا بود آستانةچهلسالگيخريده در كه قطاري با بازي نميدانيم
كه كفشرسمي و كراوات و كتشلوار با ـــ ميدهد نشان آتش روي از پريدن حال در را او سوري, چهارشنبه مراسم در آخر
نظر از رفتهرفته كند, زندگي جوانانه و ومدرن دوستداشتورزشكار هميشه كه آدمي مناسبنيست/ پريدن و برايدويدن
باشد داشته تن به راحت لباس گر ا خودش خانة در تفريح و جستوخيز وقت در حتي بود نگران و آورد كم اعتمادبهنفس
كتاني كفش و تيشرت كه ملوكانهاي مقدس ذات از وديگر ببينند را خ,يقعكسش يا شود, اشتباه كاخ كارمند با است ممكن

حسابنبرند/ ميپوشد
هم را ‘ اداري‘ انق,ب و’’ ‘ اداري‘ فساد با ’’مبارزه شد/ سرگرميهايش جزو هم انق,ببازي اسباببازي, قطار بر ع,وه
نشان كه بود, كرده اع,م انق,ب اصول جزو را مرتع و حفظجنگل حتي گنجاند/ انق,بش بيپاياِن منشور در اصل بهعنوان
است/ كلمات طنين و وآهنگ پوسته عاشق رعايايش, همانند نيستو, برهمزدن و اص,ح و حفظ بين فرق ملتفت ميداد

شده/ مIحظه آن در غيرديالكتيك و ديالكتيك جزئيات تمام و كردهاند كار آن روي ساعت هزار بيشاز همكارانش و باهري ١٢’’عرضكردم
گفتگو و بحث خيلي / / است/ همايوني اعليحضرت فرمايشخود هم اين كردم عرض بود/ انقIب حال در بايد هميشه ميگويد آخر فرمودند
پياده هست من دل در آنچه ميخواهم و منم انقIب مبتكر فرمودند: باwخره ناراحتميشوند/ شاهنشاه كردم احساس كه طوري به آمد پيش
و مقدمات همين wزمهاش برويد ايسمها جنگ به بخواهيد گر ا كردم عرض ميگذرد/ همكارانش و باهري محدود فكر در آنچه نه شود
برايشرديفميكنند او سفارش به ماركسيسم اهل آنچه از پيداست / aَعلَم يادداشتهاي cاز ‘‘ خنديدند/ قدري <عن>تلكتوئلهاست! حرفهاي
نيست/ دستبردار دارد خريدار روشنفكرها نزد شيك مباحث اين چون اما باشد, داشته ناجوري معني است نگران و نميآورد در سر درست

كنند ثابت و مانيفستبنويسند اصولديالكتيك, پاية بر داد دستور ازمرامبرگشته,١٢
ِ

نظريككمونيست زير نفر, چند به
مدرسهها در و كنند تأسيس حال در حزب پاية را حاصل متن تا استابدي, غايتي سفيد انق,ب و شاهنشاهي نظام تركيب
چنينروشي تضادها/ پاية بر است تغيير جهت

ِ

تبيين يا تغيير, روند در تضادهاست تبيين ديالكتيْكروش اما درسبدهند/
از ناشي معرضدگرگونيهاي در هم اجتماعي اوضاع و قوانين و سلطنت سياسي و نظامهايحكومتي كند ثابت ميتواند فقط

ندارد/ ابديوجود و ازلي ثباتي و تضادند
حقبهجانْب چنان شريعتي علي واقع, در درآميختهاند/ ماركسيسم با را اس,م منحرفاني ميدميد بوق در تبليغات دستگاه
بلند صبح مطهرييك مرتضي و است/ چاپكرده اسمخودش به را او ماركسآثار كارل نام به شخصي انگار كه ميزد فرياد
ميرفتند, را خودشان راه جداجدا سخنراني وقت در كه تن, سه هر است/ توليد ابزار بر فرد مخالفمالكيت اس,م گفت شد
جبهة ازمكتبماركسنمييافتند/ گاهيمحكمتر تكيه جهاْن برايتوضيح هرچهميگشتند اما خائنميدانستند را كمونيستها
نيازي بود چسبيده ‘ رحماني‘ و علمي اس,م به’’ كه نهضتآزادي استو اعظم كسير ا ‘ منفي‘ شعار’’موازنة بود معتقد كه ملي

نميديدند/ شيوه اين به جهان توضيح به
تبعيد, در ناميد/ انق,ب ميشد خوانده جنبش و اعتراض و نهضت موقع آن تا را آنچه ٥٧ آبان در كه بود كسي نخستين
بهتر زمانحكومتاو در كمردم خورا و كهوضعخورد باره اين در تاريخ, به پاسخ عنوان با كرد منتشر كتابنا{زمديگري
درس مدرسهها در را تا دو گرچه بود جدينگرفته كسي هم را قبلياش كتاب سه ميرفتند/ مدرسه به بيشتري بچههاي و شد
كه ميشود پا به انق,بوقتي اما ـــ وسركوبيشوند ـــ استشورشكنند فقرممكن دليل به مردم نشد متوجه هرگز ميدادند/
تمدن و صنعت كل دارند اعتقاد قويا مردم كه مملكتي در بخواهند/ بيشتر حا{ و باشند چشيده خوب چيزهاي از خ,يق

مّنتگذاشت/ كسي سر به بيمارستان و مدرسه ساختن بابت بتوان مشكل ميچرخد, آنها نفت سبيل روي خارجه
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بلند صدا و سر وقتي كند/ آبرسانيدخالت كانال كشيدن مسيِر و احداثپا{يشگاه محل تعيين در بود عادتداده خودشرا
تبعيد در اما است گذاشته پا زير را اساسي قانون كرد اذعان گرفته, مردم از را آزادي و سركوبيكرده را خ,يق عزتنفس كه شد
برايمحبوبكردن است ممكن عمراني برنامة هزارها نوشت/ كتاب قوي فشار كابلهاي طول و پا{يشگاهها تعداد دربارة باز

نيست/ سياسي ثبات معني به محبوبيتلزوما و كفايتنكند, فرمانروا
بر عهده از و بدهد قولهايي گر ا شد, شاه نفتالگوي قيمت جهش از پس و وفادارند او به قلبا مردمش كه عرب شيخ حتي
قومي و عاطفي پيوند و نژادي يكدستي و آنها كم جمعيت دليل به عرب, جوامع با ايران قياس tك ميافتد/ دردسر به نيايد
و سنتي طور به عرب, كشورهايكوچكتر نزد نابجاست/ دارد, وجود وحكومتشونده ميانحكومتكننده كه متقابلي
كاخزندگي در كه مسلح يعنييكمشتسارق كمه حا هيئت ايراني, نزد بزرگخانداندارد/ همانند سيمايي كنون,حكمراْن تا
حكومتي هر ميشد, خرج كرج اندازة به مساحتي در سالها آن جمعيت يكدهم براي ايران نفت عايدات گر ا ميكنند/

باشد/ راحت خيالش سياسي ثبات بابت از ميتوانست
به نيم و دو ازبشكهاي نفت جهش با ميكرد حساب ميكند/ فرق بازار حساب با خانه حساب ميگويد عاميانه حكمت
از غلط سريعا حسابش سفارشبدهي/ خارج از است كافي و شده كويت مملكْت وظيفه, سربازهاي بهاصط,ح د{ر, دوازده
نفت ١٩٧٤ اندازة به و پريد با{ جهاني قيمتهاي سو, يك از شد/ كد را غرب اقتصاد نفت, قيمت جهش با آمد/ در آب
و تورم مردم[ از اطاعت دولت, با خرجكردن پول شاهنشاه, با ^فكركردن داخل در بريزوبپاش ديگر, سوي از نخريدند/
اين بودند گفته سالها روشنفكران خوردهاند/ آش واقعا كنند احساس دهنسوخته خ,يِق بياينكه بود برده با{ را هزينهها
طبق بچهها مدرسهرفتن زمستان

ِ

سحرگاه
ِ

تاريكي در برق, مكرر قطع و شديد تورم وقتي است/ امپرياليسم نوكر شخْص
پس گرفتند نتيجه جماعت همداد, ومشك,تديگردستبهدست ظالمانهميرسيد, اهانتي خ,يق نظر به كه ‘ ’’ساعتجديد‘

باشد/ كشيده با{ بايد است راه در ميگفت كه را پولهايي
ِ

ك خا ريختن مانند اهلساختوساز, بيان به جامعه, سنتي طبقات بافت در ايراندستكاري مانند جامعهاي
ِ

شنروان در
كشيد/ خواهد كام در را تو و است لغزنده حاضر حال در اما بخورد پايدار بنايي شالودة درد به بعد سال شايدصد است: دستي

يا توسعه يا پيشرفت يا بگذارند ترقي را اسمش ـــ جهاني جريان با همراه جامعه تغيير دارد توجه كام\ هم اسIمي جمهوري كمة حا هيئت ١٣
’’ما ; نميخواهيم‘‘ را غرب دانش و علم اين ’’ما است: حكومتشونده و حكومتكننده ميان شكاف عميقترشدن معني به فقط ـــ هرچه
و ٥٨ آبان خميني, eآيتا ‘‘ نميخواهيم/ برويم بزرگ تمدن به رو و باشيم داشته آزاد و متمدن ايران كه باشد اين شعارش كه را دانشگاهي

/٦٠ خرداد

١٣
بود/ خواهد دودمانش و او شخص جامعه,

ِ

سنتي ساخت به دستزدن
ِ

قرباني نخستين داشت توجه tكام شاه ناصرالدين
درستتر حتما حرف اين درهرحال, ميخورد/ را فرزندانش انق,ْب كه باشد درست حدي تا مواردي در شايد حرف اين
تا تهران جادة در ٢٠ شهريور نميآيد/ خوششان عزيز سابقا

ِ

والدين
ِ

طو{ني حد از بيش حضور ادامة از فرزندان كه است
اعليحضرت يا است نشسته چغندر برگ سلطنتي رولزرويس در بپرسد آمد بيرون دري از سري كمتر بندرعباس و اصفهان
خواستهاي نخستين از شد/ خواهد نفرت اسباب باشد ترس ماية كه كسي بسوزاند/ دل كه رسد چه تا ـــ پهلوي رضاشاه

كرد/ ايجاد را مدرسهها همان كه بود كسي با مخالفت
ِ

آزادي درسخواندههايمدرسههايجديد,
با ازدواج در كه ^ غني قاسم مصاحبت معاشرتميكرد/ ادبا با ٢٠ دهة در و زبانانگليسيميخواند لطفعليصورتگر نزد
نه اما كرد فايده حتما شفا, شجاعالدين بعدها و كاخ[, كتابخانههاي ^رئيس فروزانفر و داشت[ دخالت او ط,قگرفتن و فوزيه
را نفت غربيها گفت جمله, از و, رفت منبر باز ٥٧ ارديبهشت در داخلي جرايد با مطبوعاتياش مصاحبة در كافي/ اندازة به
كرد’’پشت متهم را خارج در ايرانياش مخالفان آن, از پيش سالها بود/ بيمحابا منظورش ـــ ميكنند مصرف ‘ ’’بيمباهات‘

بود/ تريبون احتما� منظورش ـــ ميزنند بيپايه حرفهاي و ‘ تلفنميروند‘
مايههاي در است چيزي هم اين ميكرد خيال شايد ^شاه است دال فتح نه و كسر به ر مخّدِ گفت او به با{خره َعَلميكروز
نظر به تلفظنكند/ خ فتح به را تذكربدهدصخره نوبتيديگر ميكنددر ودورخيز ُمقَنّع, نه مقنعهدرستاست, و ره[, عليامخّدَ

بود/ گذشته تلفظ و ِاعراب از كار ميرسيد, راه از كه گردبادي با درهرحال, باشد/ دستداده كاري چنين مجال نميرسد
باشدديگران داشته اصرار كه كسي تا مرديرمانتيكميخورد درد به بيشتر دلنشينش گرِم صداي حرفهايش, از صرفنظر

بترسند/ او از
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به / بردند پاناماسيتي به آمريكا سفير با محرمانه م,قاتي براي ظاهرا و تنهايي به را او شبي بود پناهنده پاناما در وقتي
ترتيب شبانه بزمي برايش پاناما, نظامي فرماندار عمرتوريخوس, ژنرال آدمهاي كارتر, جيمي دستيار هاميلتنجردن, روايت
بايد اواخرزندگي

ِ

ُعسرتوخشكسالي است, عصرانهرفتنشزياد ‘ گردش‘ هرروز’’ ميداد َعَلمهشدار كه آدمي به بودند/ داده
باشد/ گذشته سخت

نسبت احساسزوجههايصيغهاياش از نداشت/ همراه به سو آن از احتراميهمسنگ زيبا زنان به مفرطش ع,قة اظهار

مييافتركورد چاپ تجديد اجازة گر ا شد, هنرپيشه ٤٠ دهة در كه ايراني روايتمُتعهاي به فوزيه, رفتن پساز او روابط از يكي دربارة كتابي ١٤
بانو تهيهوتوزيع كز مرا از كه را زناني سعودي ثروتمندي شد فاش ١٩٨٠ دهة در ايرانگيت ماجراي در و ميشكست/ را دورانها تمام فروش
در نظامياش برنامههاي دربارة حرفزدن به خلوت در را شاه ميداد ياد آنها به و ميبرد اسپانيا در خويش قصر به ميشدند ارسال شاه براي

وادارند/ فارس خليج

سر او به نسبت همسرش سه هر اما نيست١٤ دست در چنداني اط,ع داشتند, هم احساسي وجه دريافت بر ع,وه گر ا او, به
همسر بود/ اسفندياري ثرّيا داشت دوست عمر پايان تا و همه از بيش كه ع,قهاش مورد پارساي فرمانبِر خوِب زِن بودند/
نشان او از كماط,عتر راضيكردنش براي را خود كه نميرفت تحميل اين بار زير سومش همسر و نميگرفت جدي را او اولش
و مترنيخ و ويسه پيران احساس شاه به شود, آموخته ملكه به سياست چّموخّم ميكند پيشنهاد ٤٠ دهة در َعَلم وقتي دهد/
بسياري مانند ‘ هستند/‘ ساده خيلي هم بعد و هستند زن ايشان او� ندارد/ فايده ’’فرمودند ميدهد: دست بودن بيسمارك
است شخصيتي اشرف همزادش خواهر بود/ نرم خواهرانش و مادر برابر در و سرسخت همسرش برابر در ايراني, مردان

ابليس/ كفر از مشهورتر حال عين در و كمترشناختهشده
پيشنهاد اما داد هديه او به نفيس جواهراتي ديدار, چند طي و شد آشنا ِكلي گِريس با نيويورك در آمريكا به سفري در

شاه دوم ازدواج و اول طIق فاصلة در a١٣٢٨c ١٩٤٩ اواخر a١٩١٩ cمتولد پهلوي محمدرضا و a١٩٢٩ cمتولد ِكلي گريس ديدارهاي زمان ١٥
بار مجّرد شاِه كه a١٣٣٧c ١٩٥٨ تابستان اما كردهاند/ كر ذ هم ١٩٥٠ دهة در شاه سوم ازدواج از پيش و دوم طIق پساز را تاريخ اين بود/

بود/ رفته كو مونا به و كرده ازدواج بود سال دو ِكلي گريس رفت آمريكا به ديگر

دوكنشين و{يت كرد ازدواج كو مونا پرنس با كه بعد سال چند سرشناسآمريكايي و زيبا هنرپيشة ١٥
شد/ رد ازدواجش

احساس زعفرانيه كن سا مازندرانيهاي ميان در بود بعيد رسيد/ روستايدلگيري نظرش به اروپاست, نگين گرچه همسر,
كند/ خوشبختي

و هنرپيشةآمريكايي است, مادرزاد
ِ

رّقاص گفتالحق او تحسين كالدر با لورن با پسازرقص هاليوود ضيافتيدر در وقتي

/aروز فرزان انتشارات همايونپور, هرمز ترجمة نيِون, ديويد ت خاطرا c ‘‘You bet your royal ass, Shah.’’١٦

١٦
داد/ پاسخ همايوني بهنشيمنگاه متلكي با را بانونوازانه تفّقد بوگارت همفري همسر

حال در جز كرد تصور ميتوان حا{ت بسياري در را او اما باشد, كرده ِكيف خمارچشم كتريس آ جانانة متلك از بايد
در / ميانداخت[ راه خيليسروصدا مهمانيهايخودماني در سالها آن در مينويسد ثريا گرچه ^ فارسي زبان به خنده و شوخي
اعتماد از شايدچون كند/ عتابتحقير با ودوستداشتزيردستانشرا پرهيزميكرد م,يم مطايبة از حتي موقعيتهايرسمي
تا بسيارجديبودن از و باشد/ جدي tكام غيرجديميكوشيد معمو� مردمي فرمانرواي مقام در نبود برخوردار كافي بهنفس
اما وبيتكّلفبود راحت خارجيها با شاه پيداست ساليوان نوشتة از نيست/ فاصلهاي رسيدن بهنظر كسالتآور مزمن بهطور

ژستميگرفت/ و ميشد رق و شّق دوربينها و رعايايش برابر در
مجلة در را هاليوود[ از ديدار همان در ^احتما� خارج در ضيافتي در او وقتيعكس ٣٠ سال در شيرازي انجوي ابوالقاسم
زندان به سلطنت مقام به مربوط مطبوعاتي موضوعي براي ٢٠ شهريور از پس كه بود كسي نخستين شايد كرد چاپ آتشبار
محافلي چنان به راهيافتن و ميپوشند لباس چگونه شبنشيني در غربي خانمهاي ميدانستند خوانندگانش و انجوي افتاد/
بايد ميداد: قرار ناجور موقعيتي در را شاه ودورويي, بددلي از مملّو جامعهاي در آنعكس انتشار اما بزرگ/ است امتيازي
كند ممنوع مطبوعاتداخلي استدر اسبابافتخار و تبليغ برايشبهترين خارجه در كه را خانمخوشگل بايك چاپعكسي
آيتا� ميگشتند, مهدورالّدم دنبال اس,م فدائيان كه اوضاعي در نيست/ ِهرت شهر و دارد پشم ك,هش بدانند رعايا تا
عّباس حضرت كه است كساني از بهتر فاجر, و شرابخوار و هرچندسگباز شاه, استو فتنه از بهتر ظلم بود معتقد بروجردي

http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Kelly
http://cms.carlton-beaulieu.com/content/view/88/4/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lauren_Bacall
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heads_of_state_and_government_visits_to_the_United_States#Iran
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تضعيفموضع جز چاپچنانعكسيحاصلي بتازندو تا پرقدرتبودند مرجِع مرگ منتظر اس,م فدائيان جّدينميگيرند/ را
نداشت/ مداراجو آيتاِ�

ياد و گذاشت كنار را سويس شبانهروزي دانشآموز روحيات مرور به بحرانها, و كشمكشها سرگذراندن از و سن با{رفتن با
هنوز بماني/ زنده تا بُكش و كن پيشدستي دروغگفتن در كه است اين مملكتش كمة حا هيئت طبقة و مردم فكر طرز گرفت

به را اخير فرد بود/ كاشاني ابوالقاسم نزديكان از يكي آن ناشر كه شد پيدا اس�م پرچم روزنامة خبرنگاري كارت فخرآرايي ناصر جيب در ١٧
سوءقصد در wبد پس /aنيافت حضور علني جلسات در cهيچگاه كردند مجلس اسمِي رئيس و برگرداندند بعد سال چند اما كردند تبعيد لبنان
باشد سالخواسته هفتاد آن تمام در شوروي كه نيست دست در نشانهاي اما بود كيانوري نورالدين مأمور ضارْب شد ادعا بعدها نداشت/ دست
ايران خيابانهاي وسط را اعضايش يا برسد قدرت به توده حزب داشت احتمال بيشتر ميكشتند را شاه گر ا و كند/ ترور ايران در را كسي
را ضارب بدهند دستور اينكه جاي به شاه همراه تيمسارهاي كه بود اين دانشگاه بهمن ١٥ نكتة غيرقابلفهمترين و عجيبترين كنند؟ تكهتكه
كساني كند احساس داشت حق شاه كه بود عظيم چنان ژنرالها حماقت كشتند/ درجا را او و كشيدند كمري اسلحة كنند, بازجويي و بگيرند
فرض محتملترين ميتواند بودند فعال بسيار ترور زمينة در سالها آن در كه اسIم فدائيان دخالت كردند/ ك پا را توطئه پاي رّد او به نزديك

باشد/

ارتش, ستاد رئيس رزمآرا, سر زير واقعا را تهران دانشگاه در خودش به اس,م١٧ فدائيان عضو تيراندازي آيا نيست روشن
تيمورتاش سر زيرآبكردِن از پدرش كه همچنان درهرحال, نه/ يا بود ازميانبرداشتنش موافق سبب همين به و ميدانست
محمدرضا درد به بود مانده زنده گر ا هم رزمآرا داشت, احتياج او مثل آدمي به عزيمت وقت در بعد سال چند زيرا ديد زيان
مانند آدمهايي و قاجاريه بقاياي ميشد/ حذف بايد نهايتا و بود ژنرال و خوشتيپ چون مدتي, براي البته ـــ ميخورد شاه
پسر بقا/ تنازع يعني سياست ايران مانند جايي در كه رساندند نتيجه اين به را جوانبخت شاه tعم هم مصدق و قوام

شد/ ايرانيها شبيه همخودش و كرد خارجه شبيه قدري را ايران هم سال طيسيوهفت سويس درسخواندة
بردستگاه افزايش حال در سيطرهاي با متوسط انساني سنتي: فرمانروايان كثر ا مانند بود پادشاهي فرشته/ نه و بود ديو نه
كشيده قد هم خودش ميكرد خيال ميشد بزرگتر مسائل هرچه پيچيدهتر/ دم هر مسائلي بر كاهش حال در تسّلطي و ديواني,
سياستهايي گفتند بعدها وزيرانش آسمانرفت/ تا گرفتو را آن ساقة شد, سبز سحرآميز لوبياي وقتي كه پسري مثل ـــ است
از مينويسد َعَلم و بود, رفته پشتميكرفن كه ميشنيدند او زبان از وقتي بار نخستين ميگذاشت اثر مملكت شالودة بر كه را
اينفكر كند ادعا بعدا و بخواند دستشرا نتواند كسي تا كند برگرو مدام داشت اصرار خورد/ جا حزبرستاخيز خبرتشكيل
پشت بهعنوان’’قدرتهاي ايران نظامي اداريو و اقتصادي مقام چند از مجلهايآمريكايي وقتي است/ بوده او پيشنهاد كار آن يا
درك را ايراني وروح ايران غربيها كه بوقهايداخلي, در دميدن داد/ ارسالتكذيبنامه دستور برآشفتو برد, نام ‘ تاجوتخت‘
حساسيت درجة نشاندادن تكذيبنامهاي چنان ارسال نتيجة يك اما است/ بوده رايج مبتذِل حرفهاي جزو نميكنند,

ميآيد/ حساب به موهبت وفادار و مشاورانخردمند داشتن وگرنه خويشاست, ضعف به نسبت شرقي فرمانرواي
گونه اين و دستميدادند از را درمالكيتمملكت احساسسهيمبودن كمه حا هيئت مؤثر آدمهاي كه بود اين نتيجةديگر
از ندارد تحمل حتي كه مالكي چيز, همه همچنانمالك و است نوزدهمي قرن فرمانرواي همان شاه كه ميكردند استنباط
از افتاد, گير تنگنا در وقتي كه بود نوزدهمي قرن روحية همين سبب به ببرند/ اسم مؤثر و {يق افراد بهعنوان كرانش چا
تماشا به خارج از و ُبرد در به ب, گرداب از را مالش و جان بيصدا و سريع توانست هركس ‘ تاجوتخت‘ پشت ’’قدرتهاي

نشست/
پشتفرمان شخصا ببينند خ,يق شهريديگرميشود دوستداشتوقتيواردفرودگاه نمايشومنمزدن, همينروحية با و
اطراف گفتسيمخاردار شاه و تكانشديديخورد, هواپيما مينشستند زمين به وقتي پرسيدچرا او از كرمانشاه در َعَلم است/
گرفتار عمري آخر ميگويد: انگار اما شد, رفع خطر كه ميكند راشكر خدا َعَلم گرفت/ آن به هواپيما چرخ و نديد را فرودگاه

شدهايم/ آدمي چه
او به مطلقا و نميدهد, اجازه خودش به بيستبيستم بينايِي قوة فاقد

ِ

آماتور خلبان دنيا جاي هيچ خوبميداند كه آدمي
ميتوان ژست و نمايش منظور به ايران در ميكند خيال چرا بگيرد, دست به چهارموتوره جت سكان نميدهند, اجازه
در هواپيما نشاندن طرز است؟ همهفنحريف چقدر ارباب باشند ملتفت رعايا تا فقط زد؟ كنار را حرفهاي خلبانهاي

http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxix/anti-bahaiism


پهلوي محمدرضا دربارة
صفحه هفده از ١٤ صفحة www.mGhaed.com

فردي ـــ’’تنها شد كشته كايت با پرواز هنگام ٥٤ سال پهلوي; فاطمه دوم همسر و ايران هوايي نيروي فرمانده خاتم, يا ـــ خاتمي‘‘ ارتشبد ’’١٨
روزي پانزده يا هفتهاي دستكم است wزم كنند, هدايت جت هواپيماي باشند داشته ميل چنانچه اعليحضرت بگويد:’ او به ميتوانست كه بود

aThe Shah, Margaret Laing, 1977, p. 191) ‘‘ تمرين/‘ بدون و ماه چندين از پس نه دهند, انجام را كار اين بار يك
با كه كنند تكذيب نزديكانش دارد جا است, شايعه گر ا كرد/ هدايت قاهره تا تهران از را سلطنتي ٧٠٧ بوئينگ خودش ٥٧ دي ٢٦ نوشتهاند

باشد/ رفته خلبان كابين طرف قوي داروهاي تأثير تحت و خراب روحي حال

١٨
نهايياشبود/ سقوط واقع در يا فرود پيشدرآمدهاي از كرمانشاه

كه ط,يي و مستقيم خطي يعني ايران آيندة و او, خود يعني ايران بود كرده باور tكام بيماريبدخيميدارد فهميد كه زماني
كشور مختصريك اقتصاد داشتند عقيده كه مشاورانش تمام تقريبا نظر برخ,ف است/ كرده رسم ابديت تا تهران از شخصا
معقول گرفترشد تصميم افتاد, بهروغنسوزيخواهد خيليزود بيحسابوكتاب پول همه اين عظيِم بهمن زير توسعهنيافته
در و برساند انجام به بادآورده اسكناسهاي تزريق با كوتاه بسيار مدتي در را آينده سال دهها برنامة كند, رها را ٤٠ دهة

بنشاند/ عالم درصدرممالك را ايران است مانده باقي زندگيش از كه سالهايي
ملتميدانستند/ بدبختي عامل را او كهروشنفكران حالي در برد با{ مردم مسئولخوشبختكردنتكتك حد تا را خود
توافقي هيچ بود, شده دشوار امتياز از حق تشخيص ميكند, گم را جهتها انسان كه وفلك چرخ چرخشسرگيجهآوِر آن در
داد/ كاملدستگاهشرضايت انهدام و او شخص ازُخردكردن كمتر چيزي به نميشد و خوبباشد, كافي اندازة به نميتوانست
و يار كمتر او كه حال همان در شد, مخالفانش و او امدادِي دِو به تبديل بازْي گذاشت/ مسابقه زمان با مرگ, سرازيرِي در
نهايي دور آستانة در درست دربار, خيمة ستون َعَلم, و نباشد شاه بعدي دبهدرآوردِن و بدقلّقي نگران كه داشت ياوري
٣٢ سال از سياسي مبارزان نداشت/ پايان زرهپوشنميترسيدند و ازتانك كهديگر جواناني خروشان رود اما فروريخت/

است/ تمام كار نترسيم وزرهپوش ازتانك گر ا فقط بودند كرده تكرار مدام

براي وقتي ٤٠ دهة اواخر و داشت/ هم كازينو پهلوياش بنياد بود؟ كي شا چيزي چه از دقيقا ميناليد غرب دست از وقتي
اين نوشت نگراني با يادداشتهايش در َعَلم انداخت, وي,يشلنگر در شبانهروز چهل و رفت سويس به زمستاني تعطي,ت
هنري و فرستاد آمريكا به تحصيل براي را بزرگش پسر ميكرد/ كوتاه را سفر شاهنشاه كاش خالي خزانة اين با و عيدي شب
گفت ارسطو به مقدونيه, پادشاه فيليپ, كه طور ^همان كرد استخدام او به پوليتيكفرنگي قواعد تعليم براي را كيسينجر
آراي بر تكيه و دموكراسي فكر در فقط را غرب عيب و آن, چيز همه در را غرب ُحسن / بدهد[ تعليم را پسرشاسكندر

عمومياشميديد/
بهعنوان را احمدفرديد تهرانيو قبيلسيدج,ل از اشخاصي همينصاحبقرانيه داشتبايددر حرفهايخودشاعتقاد به گر ا
جدياش اندازه همان ايران داشتدانشگاهيان توقع كند/ استخدام صدايشميكردند[ كورش گويا كه ^ وليعهد سرخانة معلم
چشم از را كامِيخودشدرجديگرفتهشدن نا و تحويلميگيرند, شيخهايشانرا وعربها كمانشان حا كهمردمسنگاپور بگيرند

كنار من گر ا اwن همين نداريد/ دموكراسي چرا ميگويد ما به پدرسگفرنگي wحا نيست/ ايران به منحصر و شرقيهاست ما عيب اين ١٩’’فرمودند:
را خود هركس يعني داد/ خواهند مختلف رأي ميليون سيوپنج نفر ميليون سيوپنج كنيد انتخاب رئيسجمهور يك خودتان بگويم و بروم

/ aَعلَم يادداشتهاي cاز ‘‘ داد/ خواهد رأي خود به و دانست خواهد رئيسجمهور

ميگفتند پامنبريهايدستگاه عيبيندارد/ هاروارد ودانشگاه پيستاسكي و كازينو وگرنه غربميديد,١٩ القائاتدموكراسِي
رأي خودش ميل به بخواهد و شود پررو رعيت يعني بد, جنبة و غيره; و علم و صنعت يعني خوب, جنبة دارد: جنبه دو غرب
نيست/ حرفها آن به احتياجي و دارد را خودش ‘ ‘

ِ

طبيعي
ِ

و’’دموكراسي شاهنشاه ـــ ايران يعني ـــ شرق ميگفتند و بدهد/
ارثرسيد/ جانشينان به غرب, بنجل كا{ي بهعنوان دموكراسي به نسبت تهوع ابراز و جنبةبورژوازي دو باب در بحرطويلها
را مردم و ميگذارند روزانه رأسزندگِي در را شخصحكمران اندازه اين تا كشوري كمتر در مينوشتند غربي مطبوعات در
شاهنشاهي برابرسرود در بايد گران تماشا فيلم, پيشازشروع كه مثالميزدند را سينماها جمله, از شستشويمغزيميدهند/
ميدادند نشان خبري فيلمهايي اما شد حذف سينماها از شاهنشاهي سرود ٥٠ دهة اوايل خيزند/ پا به شاه تصاوير با همراه
شاهنشاه و ميكند سؤال فرنگي خارجه/ اهالي براي زبانانگليسي به وعظ يعني شاه, با غربي تلويزيونهاي مصاحبة از معمو�
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آن فايدة و معني است/ ايران ملت خردمند رهبر فكر نيازمند هم خارجه ميشود معلوم و ميدهند رهنمود بلبل مثل ايران
با با{حرفزدن از و بياعتنايي ژسِت تحقيرشده, اما مغرور ملتي نزد نبود/ مطرح مخاطبان احتمالِي برداشِت و رهنمودها
به خطاب لندن در و حرفزد لندن اهالي به خطاب بايد جعفرآباد در ايرانيپسند,

ِ

سياست در اهميتدارد/ كه است خارجه
نيست/ رفتن بار زير اهل و است َقَدر خيلي طرْف كه نتيجهبگيرند هموطنان تا جعفرآباد, اهالي

ميكند/ كار جهاني برايسرمايهداري و است كمپرادور ايران كمة حا هيئت داشتند اعتقاد روزگار آن ناراضي روشنفكران
كم حا نظام با را ملت بهسبكغربي, تجدد در اصرار و جهاني بازار در كشور ادغام با نظرميدادند غربي ناظراني كار, اواخر
اعتياد از بيابد, خود براي جايي جهاني اقتصاد در بايد كشور اين ميگويد ناراضيان همان بعدي نسل امروز است/ كرده بيگانه

كند/ جهانيهمگامي بافرهنگ و شود مدرن دستبردارد, سّنت به
هم آفريقا و آسيا شرق {تين, آمريكاي كشورهاي از بود/ بيمانند او با غرب در درسخوانده ايراني مخالفان سرسختي
كنفدراسيون پيازهمپاشيدن در حتي ايراني, دانشجويان اما غربزندگيميكردند در كشورهايشان مخالفرژيم دانشجوياني
وكشورهايديگر آلمان و فرانسه در خارجبودند/ معارضدر سياسي بانفوذترينگروه و شايدقديميترين ,١٩٧٠ دهة نيمة در

مشغولياتبودند/ حرفهـ نوعي بهعنوان شاه با مخالفت سرگرم ميانسالي تا دانشجوهايي اروپا
بهترين اين كه بود پذيرفته بينالمللي جامعة و نداشت دولتها سطح در مخالفيسنگينوزن حكومتش آخر, سال چند در
و موجود وضع نابودي به اشتياق يعني ايران در تعريفروشنفكري اما است/ ايران حد در كشوري براي ممكن شرايط
است شده لطيفه موضوع ايران در آفريقا كشورهايكوچك با اس,مي جمهوري رفاقت كه امروز مستقر/ نظام

ِ

برانداختن
شخصي اروپاست منطقة آسياييترين كه آلباني در بود: جدي tكام زمان آن در اما برسد بهنظر هممضحك حرف اين شايد
چشم در نبود/ موافق هم ايران شاه با گويا و بود اربابيدرستكرده قلعهاي برايخودش كه خوجه انور نام به حكومتميكرد
با تحويلميگرفتند/ را شاه كه كرملين ‘ به’’تجديدنظرطلبان‘ خوجهميارزيد انور خارج,سِگ در ايران سياسي فعا{ن برخي
^شعاِر, ‘ اطلس‘ اقيانوس تا خليجعربي از اينفكرميافتاد’’ به كسي كمتر سلطةفرهنگعرب, از نفرتتاريخي همه آن وجود
براي ميگفت بد شاه به مصر

ِ

حكومتضدآمريكايي كه قدر همين چه/ يعني عمل در ] ‘ ِقبطي‘ ’’ناصر ايران, راديو گفتة به
به سرانجام ناصر به ^دلبستن ميكرد كفايت ايران در موجود وضع مخالفان نزد عبدالناصر جمال از مثبت تصويري ايجاد

/ انجاميد[ حماس با رفاقت

بهعنوان قاجار ساِل مقايسةصدوسي در برسد/ ١٣٥٦ سال موقعيت به باشد توانسته ١٤٠٦ سال در كشور اين است نامحتمل
ساِل پنجاهواندي اواخر فئودالها, همان رعاياي فرزندان حكومت بهعنوان اس,مي نظام دهة سه و فئودال, طبقة حكومت
كشورهاي بيشتر در بتواند ايران تبعة كه بينالمللي روابطي و بود بهترين جهان, در كشور موقعيِت نظر از پهلوي, تكنوكراتهاي

ميشود/ ديده آينده در آن چشمانداز نه و بود شده برقرار پيشتر نه كند سفر ويزا از بينياز غربي اروپاي
عاق,نه همه گر ا ميبود اجتنابپذير واقعه آن و اص,حپذير سيستْم آن ميگويند و مينگرند قفا به حسرت سر از كساني
رفتار و تاريخي عقل موارد شد, اقتباس خارجه از كمپلت كه چيزي هر و مشروطه اساسي قانون جز اما ميكردند/ رفتار
دهة مطبوعات در اما ميكنند/ ياد دموكراسي عليه ستيزديكتاتور بهعنوان ٣٢ وقايع از نيست/ زياد چندان ايراني قابلاحتراِم
ورزش ترويج به متجدد و جوان شاه مهيب, شاه دفعيك از پس داشت, رضايت tكام عمومي پيداستافكار بهروشني ٢٠
ازدخالتدر نوشتهاندخجالتياستو جواسيسفرنگيمكرر باشد/ چنين زيبا برابرزنان وپرروستدر مهاجم گر ا و بپردازد
انتقاِم ميخواست انگار كه بود مصدق سياستبكشاند عرصة به را او داشت اصرار همه از بيش كه كسي دارد/ كراه ا سياست

مسئلةمملكتكرد/ دوباره را پايانيافته وموضوعي عقبةرضاخانبگيرد از را قاجار ايل كنارزدهشدن
و او با مخالفت از بود پر اينترنت سپهر بود, نشده منقرض سلطنتي رژيم گر ا و ميبود قدرت در امروز گر ا نكنيم: ترديد
بود محال ميرفت/ شمار به ايران ناراضيان يك شمارة هدف شاهنشاهي نظام سرنگوني و كمهاش, حا هيئت و خاندان

تاببياورد/ بودند بسته نابودياش به كمر كه ارادةروشنفكراني برابر در ابد تا بتواند او دمودستگاه
عمومي افكار از فزاينده بخشي ميگرفت/ نتيجةعكس ميكرد كه كاري هر از تقريبا حكومتش آخِر سال هفتهشت در
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نباشد/ فقطميخواستاو ازروشنفكران بخشيمؤثر و نسبتميداد/ او شخص به معايبرا تمام و نفت, پول به را مزايا تمام
نزد نبودنش به ايمان پيش, سالها از اما برود, و شود هواپيما سوار آفتابي نيمروزي نميديد هم قهوه فال در كسي زمان آن
علت بر مزيد حوزه بازارـ خشِن بسيار اما ائت,فكوچك بود/ شده پيششرطروشنفكري به تبديل شهري درسخواندههاي

علتاصلي/ نه بود,
گفتند/ نه سرنوشتساز روزهاي همان در يا بودند گفته ‘ موجود’’نه‘ وضع به متجدد ازدرسخواندههاي بزرگ بخشي
بيمارستان آمفيتئاتر قطعنامة در جمله از پزشكها, گفتند; نه روزنامهنگارها گفتند; نه نويسندهها گفتند; نه حقوقدانها
گفتند; نه معلمها گفتند; نه اعتصابشان با ملي هواپيمايي خلبانهاي گفتند; نه كرد, صدا دنيا در كه تهران هزارتختخوابي
احساسميكردند دستكم يا ميدانستند, كه ـــ نفت صنعت در همه, از مهمتر ـــ صنعتي كارگران حتي گفتند/ نه مهندسها
گفتند/ نه و شدند همراه اعتراضي جنبش با ناچار است واقعيشان استحقاق بيشاز كرده اعطا آنها به كهحكومت امتيازهايي
به فقهي, رسالههاي به مدرنيزاسيون, به مدرنيته, به اسفند, سوم به ٢٨مرداد, به را نفي ريشههاي و امتناع د{يل ميتوان
٤٩درصد, از كمتر يا گفتند نه ٥١درصد بيشاز آيا كه هم اين رساند/ باستان بهروزگار حتي و عصرصفويه به قرننوزدهم,
و اوضاع آن در درهرحال, باشند/ نگفته نه ميكنند, ادعا كه همچنان واقعا, شايد هم افرادي باشد/ تحقيق موضوع ميتواند
احساس و ارادةحكومتكردن كه سيستمي كردن چپه براي گفتند نه غّرا صداي با كه شهريهايدرسخواندهاي شمار احوال,
حقانّيت گرچه بلندپايه, نظاميان بسياري حتي پيشينبلكه مقامهاي تنها نه بعدا كفايتميكرد/ بود داده كف از را حقانّيت

كنند/ اعتراض داشتند حق مردم و ميشد اداره بد بسيار داشتندمملكت اذعان اساسردنميكردند, از را سابق نظام
ترجيح اينان ميماْند/ قدرت در بود كشته بيشتر گر ا ميگويند و ميكنند سابقخاطرهسازي رژيم خيالباف مدافعان برخي
اينكه بستند/ مسلسل به لويزان پادگان غذاخوري در را گارد لشكر افسران سرنوشتساز, آذِر در كنند فراموش ميدهند
واقعيتتاريخينميدهد در تغييري قربانيانبودند نخستين از او سقوط پساز مخالفشاه بخصوصدانشجوياِن و روشنفكران
و معارضان ديگر بشر, حقوق مدافعان حقوقدانان, حمايتنويسندگان, بدون كردند/ باز نهايي فاتحان براي را راه آنها كه

نبود/ گلوبندكدشوار در خرداد پانزده سركوبي تكرار بخصوصجهتگيرِيدانشگاه,
تا برود ِكي اوبگويد به يكي بود منتظر كه شاه منگِي و كرختي و ايران, متوسطدرسخواندة طبقة بيانيههاي و تظاهرات
گوادلوپ جزيرة بزرگغربدرديداريدر سرانقدرتهاي كه بود گاه آن و منعكسشد دنيا در پسبايدبرود, كند بتواندوانمود
و شتابنكرد جديد رژيم با همراهي در مسكو بودند/ متحير غربيها اندازة به هم چين و شوروي دادند/ او كردن رها به رأي

ميشد/ لعن تهران به چين, مقام بلندپايهترين هواكوفنگ, ٥٧ تابستان سفر براي مدتها تا ايران در حكومتپكن
جغرافيايِي معادل گوادلوپ ^جزيرة فروكشميكرد اعتراض ميُكشت بيشتر گر ا شاه و بود توطئه گوادلوپ ميگويند كساني
وپزشكوحقوقدان خلبان وقتي / داد[ توضيح را مهم واقعة اونميتوان كهبدون است شعبانجعفري, ايران, تاريخ حجيممرِد
ندارند ياغي و شورشي و هيپي به شباهتي كه مرد, هم و زن هم تهراني, وبورژواي نويسنده و معلم و دبير و كارگر و مهندس و
گفتهاند, ‘ خوش’’نه‘ زبان به كه ميكنند اع,م دنيا جرايد به و خارجي سفراي به جهان, سراسر در همقطارانشان به متمدنانه
پسرهاي سيل وقتي بخصوص نميبُرد, سودي خيابان در كشتن بيشتر از شاه رژيم و نميآمد بر چنداني كار خارجي دولت از

بزند/ پوزخند بود پاركشده خيابان كنار مدتها كه تانكهايي به نترس
از استودانشگاه تاريخ صفِر ساِل كردند اع,م و ريختند بيرون ازدانشگاه يكجا مخالفانقديميترشرا و طرفداران بعدها
اساس به ع,قهاش, مورد دانشگاههاي به كند, متمدن زور به ميخواست كه ملتي به او, گهانِي نا كلهپاشدن ميشود/ متولد نو
وارد لطمه ميداد اندرزش همه آن كه غرب جهان به و است, آن امامزادههاي نظركردة ميكرد ادعا او كه مسالمتجو ديانت
با او كه بود صدمهاي بزرگترين ماه, يكيدو فقط طي بود شده رشته مشروطيت دهه هفت طي آنچه هر پنبهشدن آورد/

زد/ ايران به سقوطش
حيرتانگيز ايرانشروعشد/ وقايع با كرد جهانسرريز به و افتاد اتفاق خاورميانه در كه هم گفتزنجيرةحوادثي ميتوان
اس,ِم ارتباط در عظيم چنين تحو{تي سرآغاز بيثبات, معمو� كشوري در قدرت اريكة از افتادن با كوچولو آدمي كه است
فروپاشِي با گر ا هم نفتخيز عربستان بخصوص و كش مرا و اردن پادشاهان مرگ اما شود/ غرب مسيحيِت و خاورميانه

پيميآورد/ در عميق تأثيرهايي ميكرد سرازير فعاليتهايزيرزميني به عظيم مبالغي و ميشد همراه يكشبهاي

http://www.mghaed.com/ay/57press_strike.PDF
http://www.mghaed.com/ay/kargaran.pdf
http://www.mghaed.com/ay/demonstration.pdf
http://www.mghaed.com/ay/revelation_and_sensation.pdf


پهلوي محمدرضا دربارة
صفحه هفده از ١٧ صفحة www.mGhaed.com

انبساط نتيجة در كيهاني عظيم فروپاشي سرآغاز اهلفيزيكنجومي, بيان به واقعه, آن كه ديد اينطور را قضيه بتوان شايد
ميكردند, فكر بيشتر مردم ايران در بود, افتاده اتفاق پيشتر افغانستان در طالبان تجربة گر ا بود/ جمعيت انفجار و جوامع
به شوروي نميافتاد اتفاق وقايع آن ايران در تا اما كردند/ جمع را حواسشان ايران وقايع از پس الجزاير در كه همچنان

نميگرفت/ پا آن با مقابله براي القاعده و نميرفت افغانستان
سپسازصحرا است/ پسر ويك پدربنيانگذار تنيك اندازة به فقط قوارةحكومتكردن ايران در ببينيم: طور اين شايد يا
ِصرف بروند, فراتر حد اين از توانستهاند سلسله دوسه فقط كه اهورايي بوم و مرز در نو/ از حركت و ميريزند شهرها به

نيست/ دستاوردكوچكي ماندنيكخانواده درحكومت سال پنجاهواندي
بايد چه حا{ پرسيدند او از خارج و داخل در حاميانش وقتي دارد/ برنامه آينده دهههاي براي بود داده اطمينان همه به
زندان به بيرحمانه را خودش فرامين مجريان و دولت سران وقتي است/ طو{ني استراحتي نيازمند و خسته گفت كرد,
متعلق نهايتا قمارخانههاي پهلوي بنياد رئيسآخوندزادة وقتي پيشتر شدند/ مخالفانشدلگرمتر و فشلتر دوستانش انداخت,
شود رقيق بود قرار او رژيم است/ گذشته احساسي هر از كار بود پيدا انداخت, راه مغرب اذان راديو در و بست را شاهنشاه به
سلسلة از شاه/ بي شاه يعني رقيقشده شاهنشاِه رفت: هوا به و شد قرارگرفتبخار سياسي باز فضاي در و هوايآزاد وقتيدر اما
‘ انزلي‘ حد’’محمدرضا به را او مجلهاي فكاهيات صفحة و نماند باقي خاقاني قصيدة يادآور ويرانهاي جز خيالياش ُمْعظِم
آرامگاه دهمترِي چند در سردابمانندي بتنآرمة

ِ

خانوادگي آرامگاه بميرد/ آنكه از پيش بود مرده سياسي, نظر از داد/ تنّزل
ماند/ خالي و نيمهتمام طرحهايبلندپروازانهاش, بسياري مانند هخامنشي, كورش

كنيم, كهنگاه سر پشت به شد/ ترميم زيادي حد تا سختآسيبديدهاشرفتهرفته سياسي سيماي او, از پس وقايع جريان در
روابط در تنشزدايي عصر ٥٠ تا ٤٠ دهة و بود جديد روزگار به باستاني توّحش از ملت جهش عصر ٢٠ تا ١٣١٠ دهة

زياديشايستهسا{ري/ حد تا و پيشرفت, و رونق ثبات, و صلح خارجي,
سطحي در نسبي بهطور ايران اقتصاد افتاده/ فرو تا{ّپي يا آمده, فرود خويش

ِ

خويشتن دستوپاي چهار روي گربه حا{
جبران آينده طيدهههاي را مدت اين

ِ

عقبافتادگي بتواند اينكه احتمال و ميرود قهقرا به همچنان است, ٥٦ سال از پايينتر
فقط كنون ا زمانيبديهيمينمود, كه پيشرفتةجهانشدن, عضوباشگاهكشورهاي داخلميوهجاتو رؤياي بعيدمينمايد/ كند

است/ ازدسترفته
ِ

خوش برايروزگار حسرت اسباب
ميگرفتند نتيجه خارجي ناظران برخي و ميشد مقايسه كشورهاياسكانديناوي با زماني آخرينملكهاش, گفتة به ايران,
ميگيرند نتيجه و ميسنجند كويت و بحرين و عربستان با حا{ اما است, افتضاح سياسي آزاديهاي و بشر رعايتحقوق نظر از

نيست/ بد هم خيلي
مصاحبههاي tمث دارد/ را لياقتش ايران درِگلماندة و بهپس دوگام بهپيش جامعةيكگام آنچه از بهتر بود متوسطي آدم
حاوي گاه و قطعاتينوستالژيك بهعنوان امروز بود روبهرو پيش نسل دانشجويان تحقيرآميز

ِ

بياعتنايي با كه خارجياش
بتوان شايد حيثيت; اعادة از بيش چيزي ـــ مييابد ع,قهمند جديد نسل جوانان ميان در روشنبينانه و ترقيخواهانه سخناني
شده احيا شفقت همه اين از برخورداري با كسيدشدهاي ا پرسوناژ كمتر جهان[ ^وبلكه ايران تاريخ در گفتاحيايشخصيت/

است/
قائد محمد
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