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   مقدمه 

  با رژيم  ايران  مسلمان  مردم  مخالفت  اصلي  داليل  از جمله 

  آن  اندركاران  و دست  و عوامل  رژيم  اين  اعتنايي بي  پهلوي

. در  است  بوده  ايران  مسلمان  مردم  و اخالقيات  اعتقادات  به

  كـانون   قدرتمنـدترين   عنـوان   بـه   لـوي دربـار په   ميان  اين

  نقشـي  1357  الـي  1304  هاي سال  ي در فاصله  حاكميت

  خالف  اعمال  و ارتكاب  مفاسد اخالقي  در گسترش  اساسي

  .  است  داشته  بر عهده  عفت

و   قلـم   عفـت   رعايـت   ضـمن   اسـت   شده  اثر تالش  در اين 

  مفاســد اخالقــي از  هــايي گوشــه  ، بــه اخالقــي  مالحظــات

  ، دوسـتان  اطرافيان  نخست  ي ، و حلقه از شاه  ـ اعم درباريان

  بـر بيـان    اصـل   جا كـه  گردد و از آن  اوـ اشاره  ي و خانواده

، لذا  قرار گرفته  غيرواقعي  حوادث  از نقل  و اجتناب  واقعيت

  فساد تكيـه   موضوع  در خصوص  درباريان  خاطرات  صرفاً به

  مفاسـد دربـار از زبـان     نقـل   اسـت   ، زيرا ممكن است  شده

ــان ــل آن  مخالف ــمني  ، حم ــر دش ــداوت ب ــه  ، ع   و در نتيج

  چـه  شمار آيد، امـا آن  دربار به  تخريب  براي  پردازي داستان

از مـوارد    اسـت   هايي خواهد آمد صرفاً گوشه  نوشته  در اين

  قـوع از و  پـس   پهلـوي   ي و خـانواده   دوسـتان   كه  متعددي

  از كشور، در قالب  در خارج  طور عمده  و به  اسالمي  انقالب
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موارد ترديـد و    اين  اند و لذا در صحت داشته  بيان  خاطرات

  وارد نخواهد بود.   اي شبهه

خـود در    رسـالت   بـر اسـاس    اسـالمي   مركز اسناد انقالب 

  وقوع  علل  و تبيين  اسالمي  نهضت  تاريخي  حقايق  انعكاس

، باشـد تـا    اسـت   نمـوده   اثـر اقـدام    انتشـار ايـن    به  انقالب

  امـروز آشـكار سـازد كـه      مختصر بر جوانان  اين  ي مطالعه

  از فسـادي   آكنـده   دسـتگاه   چـه   عليه  ايران  مسلمان  مردم

  نظـام   كدام  را جايگزين  اسالمي  جمهوري  شوريدند و نظام

  وجـود آگـاهي    است  و فساد نمودند. بديهي  مملو از تباهي

و   حماسـه   ، عمـق  و دربار پهلوي  رژيم  در خصوص  اجمالي

را بيشـتر    بزرگـوار آن   و شـهداي   اسـالمي   انقـالب   عظمت

  .  خواهد ساخت  نمايان

  قمحمدصـاد   ، آقـاي  محتـرم   مؤلـف   از زحمـات   در پايان 

،  اسـالمي   انقالب  دفتر هنر و ادبيات  ، مدير محترم كوشكي

ــا ــاد  يآق ــد ص ــكي  قمحم ــاي كوش ــا   ، آق ــر غالمرض دكت

  پر تـالش   و همكاران  پژوهشي  محترم  معاون  سروي خواجه

  شود.  مي  قدرداني  انتشارات  محترم  معاونت

  

    اسالمي  مركز اسناد انقالب 
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    اول  فصل

  

  

    محمدرضا پهلوي 

  

  

     جنسي  و انحرافات  شاه 

ـ » پهلوي  دفتر فرح»  الملل نامور بي  ـ منشي مينو صميمي 

  جنســي  انحرافــات  خــود در خصــوص  خــاطرات  در كتــاب

  نويسد:  مي  چنين»  محمدرضا پهلوي«

ــب«  ــددي  مطال ــه  متع ــب  ك ــات  اغل ــايي  در مطبوع ــه  راجــع  اروپ   ب

  بـود بـر زن    شد، خود مؤيـدي  منتشر مي  محمدرضا شاه  هاي عياشي

  چـرا شـاه    را كـه   مسـئله   اين  دليل  من  براي  و نيز حداقل  شاه  بارگي

سـر بـرد،     بـه   جـدا از همسـرش    خوابي  قدر اتا  اصرار داشت  پيوسته

  مختلـف   هاي با زن  شاه  پنهاني  روابط  ي كرد. درباره مي  مشخص

  كـه   شـنيديم  مـي   ها بود و از جملـه  بر سر زبان  فراواني  شايعات

  از نقـاط   گشتادــ يكـي   در شـهر   سـوييس   سـفر بـه    ضمن  شاه
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» ثريـا «خـود،    ـ بـا همسـر سـابق    ثروتمندان  زمستاني  تفريحات

  ورزد.  مي  او عشق  به  كماكان  دهد كه  كند تا نشان مي  مالقات

  عاشـق   شـاه   نوشـتند كـه   مـي   هـا بـا تيتـر درشـت     يا روزنامـه  

ــارگرت آن« ــتاره» م ــروف  ي ، س ــينماي  مع ــا،   س ســوئد و آمريك

     »  . است شده

  نويسد:   مي  در ادامه  صميمي 

را در هـر  »  اشـرف »  ، شـاهزاده  خـود و خـواهرش    كه  در حالي  شاه« 

،  دانسـت  مـي   كامالً محـق   نامشروع  روابط  در برقراري  حتي  اقدامي

  حساسـيت   شـدت  دربار بـه   رفتار و كردار ديگر اعضاي  به  راجع

دربـار    شـهرت   سـن ح  دار شـدن  از لكـه   داد و چنـان  مـي   نشان

در   محـض   رياكـاري   كـرد كـه   مـي   نگراني  احساس  شاهنشاهي

   »  كامالً هويدا بود.  وي  متناقض  ي شيوه

، در  شــاه  دوســتان  تــرين ، وزيــر دربــار و از صــميمي علــم 

  كند: مي  نقل  چنين  شاه  بارگي زن  ي خود درباره  خاطرات

،  نيسـت   خـوب   ! با من است  فرشته  يك  فرح  واقعاً علياحضرت« 

خود   زن  ـ مثل شناسد، ثانياً هر زني اوالً مرا نمي  دارد. چون  حق

، زيـرا فكـر    نيسـت   خـوب   شوهر خـودش   نزديك  ـ با دوست من

  هـم   روند و اتفاقاً درسـت  مي  بازي زن  عقب  ها با هم كند اين مي

  !»   هست

ـ  سياســي امـور   بـه   فقـط   و عَلـم   شـاه   و همكـاري   روابـط  

از   شـد، بلكـه   محـدود نمـي    يـا احيانـاً فرهنگـي     اقتصادي

  را بايـد در مسـايل    نزديـك   روابط  اين  هاي جنبه  ترين مهم

از   جسـتجو كـرد. علـم     مشـترك   و فساد اخالقي  خصوصي

 1320  ي دربار در دهـه   به  ورودش  ي اوليه  هاي سال  همان
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در   شـاه   بـراي   كـه   پيوسـت   كسـاني   ترين مهم  ي جرگه  به

  خـاطر ايـن   و بـه   تدريج  به  بودند. علم  زن  يافتن  جستجوي

  دوراني  شد و در تمام  بسيار نزديك  شاه  به  اقداماتش  گونه

  ي واسـطه   تـرين  مهم  در نقش  بود، علم  ثريا، همسر شاه  كه

  ثريا از اين  بار هم ظاهر شد. يك  بدكاره  با زنان  شاه  ارتباط

را   علم  ، فوراً آقاي شده  عصباني  سخت  علم  هاي گري واسطه

او   صـورت   بـه   اي جانانـه   محابـا سـيلي    احضار نمود و بـي 

  .  نواخت

هويـدا و    هويداــ بـرادر اميـر عبـاس      فريدون  باره  در اين 

  گويد:  ـ مي ملل  در سازمان  سفير شاه

  و اسداهللا  اردشير زاهدي  خبر دادند كه  من  به  از همكارانم  چند تن« 

خـود    اربـاب   بـراي   گـذراني  خـوش   مجـالس   دادن  مأمور ترتيـب   علم

تـا    را بـاور كـنم    مسـئله   توانسـتم  هنوز نمي  حال  با اين  هستند، ولي

  چند سال  كه  آمريكايي  زن  ، با يك در نيويورك 1338  در سال  كه آن

  كه  و از او شنيدم  كردم  ، مالقاتداد مي  درس  انگليسي  زبان  در تهران

  در ميهماني  شركت  او را براي  علم  شب  ، يك در تهران  اقامتش  موقع

و   مفصـل   پـذيرايي   يـك   جـا ضـمن   كرد و در آن  خود دعوت  منزل به

  برد كـه   پذيرايي  قاتا  يك  شد، او را به  قايل  برايش  كه  فراواني  احترام

،  رفت  بيرون  قاز اتا  علم  كه بعد از آن  د و بالفاصلهنبو  در آن  كس هيچ

  »  آمد...!  درون  به  باز شد و شاه  در ديگري

از   اش نظـامي   پـايين   ي رتبه  رغم  خود به  كه  شهبازي  علي 

  علـم   بانـد اسـداهللا    ي بـود، دربـاره    شـاه   شخصي  محافظان

  گويد:   مي

  بـراي   مأموريـت   بهتر و بيشتر ايـن   هر چه  انجام  براي  علم  اسداهللا« 
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و   از دوسـتان   ، باند وسيعي اش سياسي  حيات  بعدي  هاي در سال  شاه

و   اروپـايي   و سـاير كشـورهاي    و كنار ايران  خود را در گوشه  آشنايان

  كرد.   آمريكا سازماندهي

  شـوهردار و دختـران    هـاي  خـانم   بود كـه   اين  كارشان  باند علم 

ــت ــتهب  بخ ــران   رگش ــا همس ــران  و ي ــاني  و دخت ــه  كس   را ك

  بياورند.    شاه  بگيرند، براي  خواستند مقامي مي

  مسـافرت   از كشور، در هنگـام   در خارج  داشتند كه  مأموريت  اي عده 

ها اردشير  در اكثر مسافرت  كنند. البته  چيز را آماده  او قبالً همه  براي

نامدار سـفير    و مصطفي  باني جهان  دانشور، سرهنگ  و حسين  زاهدي

  متعدد بودنـد. در مسـافرت    هاي خانم  دار آوردن ، عهده در اتريش  شاه

  كار بودنـد. در سـفرهاي    او مأمور اين  و خانم» دولو قاجار«،  سوييس

  ـ مـدير كـل   ، و هرمـز قريـب   از سـاواك   اميرقاسمي  نيز آقاي  داخلي

ــار شاهنشــاهي  تشــريفات   ايــن  قريــبو دامــاد   و اكمــلـ خســر درب

  »  دادند. مي  را انجام  مأموريت

  گويد: مي  از خاطراتش  ديگري  در جاي  شهبازي  علي 

او   پشـتيباني   بـه   بـود كـه    علم  بيرجند و از نزديكان  اهل  سليماني« 

اسـتعفا    شـغل   از ايـن   شد. سپس  بيرجند در مجلس  مردم  ي نماينده

و   عـيش   در دربـار گرديـد و بسـاط     علم  ي تهكرد و وارد دار و دس

  در ايـن   زيادي  ي كرد. عده محمدرضا مهيا مي  براي  راني شهوت

از   كـه   پرتـوي   سـيروس   كردنـد، از جملـه   مي  باند فساد فعاليت

  »آورد. زيبا مي  هاي خانم  اسراييل

  را بـه   تـوجهي    جالب  ، روش شكارگر علم  از مأموران  يكي 

  نويسد: مي  علم  به  اي نامه  كند.  او طي شنهاد ميپي  وي

هنرمنـد    تعـدادي   رسـاند در هـر مـاه    مـي   عـالي   عرض  محترماً به« 

و » باكـارا «  هـاي  كابـاره در   هنـري   هـاي  برنامه  اجراي  براي  خارجي
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در   نمايند كه مي  مسافرت  ايران  كشور شاهنشاهي  به» نو  شكوفه«

  تـوان  و جالبنـد و مـي    پذيرش  قابل  وجود دارند كه  ها افرادي آن  بين

  و ترتيـب   گرفـت   هـا تمـاس   ها آشنا شوند با آن با ايراني  كه از آن  قبل

هـر    مورد پسند قرار گيرند، بـه   چه را داد تا چنان  آنان  شرفيابي

منظـور    شـود. بـه    عمل  شان امر و مقرر فرمايند، در باره  نحو كه

  افـراد مـورد نظـر متوجـه      كـه  آن  و بـراي   ظتحفا  اصول  رعايت

  بـه   تـوان  خواهند شد، مـي   شرفياب  مقامي  حضور چه  نشوند به

  از معاونـان   بـا يكـي    آنـان   مالقات  ترتيب  كه  ها اظهار داشت آن

  مورد پسند واقع  شود تا هرگاه مي  داده  دربار شاهنشاهي  وزارت

  ي كند. دربـاره   جلوه  و طبيعي  امر عادي  يك  نگرديدند، مالقات

  اراده  هـر نحـو كـه     گيرنـد بـه   مورد پسند قـرار مـي    كه  كساني

  معروضـه   ي برنامـه   با اجـراي   خواهد شد و هرگاه  فرمايند عمل

را بـازگو    خواهـد شـد، احيانـاً مطلبـي      كه  با تأكيداتي  چه چنان

  دربار شاهنشاهي  وزارت  از معاونان  با يكي  مالقات  نمايند، انجام

در   ]بـوده [،  نيسـت   ، معلوم و مشخصاتش  ، شهرت نام  هم  آن  كه

  توانـد بكنـد. اخـذ هرگونـه     نمـي   توجهي  جلب  كس  هيچ  پيش

  .»   نظر عاليست  به  بسته  تصميم

ــاروين  ــيس  م ــل  زون ــدگاه  شــاه  شخصــيت  در تحلي   از دي

  و زن  زيبــا را زن  وي  ضــعف  از نقــاط  ، يكــي شناســي روان

  شكسـت »  خـود بـا عنـوان     داند، او در كتـاب  او مي  بارگي

  گويد:  مي  چنين»  شاهانه

  اگر بـه   كه ]كردند[را تهديد   شاه  دفعات  ثريا به  و ملكه  فوزيه  ملكه« 

 ]خواهند[دهد از او جدا   ادامه  خصوصي  خود در محافل  بارگي  زن

    »  شد.
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  ارتبـاط   زيـادي   بـا زنـان    حكـومتش   مـدت   در طـول   شاه 

هـا   از آن  هـايي  نمونه  جا به در اين  كه  است  داشته  نامشروع

  .  كنيم مي  اشاره

  ، بـه  پهلـوي   فـرح   ي ، پسـرخاله  مسعود انصاري  احمد علي 

  روابـط   ي ، درباره پهلوي  ي با خانواده  نزديكش  ارتباط  لحاظ

  خود به  در كتاب  كه  آورده  دست به  اطالعاتي  شاه  نامشروع

  نويسد:  مي  و چنين  كرده  اشاره  از آن  هايي نمونه

  زن  شـاه   بـراي   بود كـه   شاه  ديگر از منسوبين  يكي  محوي  ابوالفتح« 

  شـاه   را بـراي » گيلـدا »  نام به  او دختري  نمونه  عنوان  كرد. به پيدا مي

  دامـاد شـاه    ، بـه  با شاه  نمودن  بار خلوت  از چندين  پس  پيدا كرد كه

  »  آورد.  روي»  تيمسار خاتم«

  ي دفتـر ويـژه    و رئـيس   شـاه   صميمي  دوست»  فردوست« 

  تحصـيلش   در دوران  شـاه   فساد اخالقي  ي ، درباره اطالعات

  كند:   مي  زير نقل  شرح  را به  اي در اروپا خاطره

  قكنـار اتــا   مـن   ق، اتـا  خواسـت   اتـاقش   محمدرضـا مـرا بـه     روزي« 

.  دارم  كـارت   من  ق: بيا اتا آمد و در زد و گفت  محمدرضا بود. خودش

كـرد   مي  خدمت  در مدرسه  دختر كه  از مستخدمين  يكي  ديدم  رفتم

بـود.    گرفته  جلو چشمش  دستمالي  . دخترك محمدرضا است  قدر اتا

  بـود، بـه    چهدستپا  كند. محمدرضا كه مي  و گريه  است  ناراحت  يعني

؟  چيسـت   : مشـكلت  . گفـتم  ايـم  برخورده  مشكل  به  . حسين گفت  من

  ]مسـتخدمه [  و ايشـان   داشـتم   جنسـي   تماس  خانم  با اين  : من گفت

رضـا  [  ؟ اگر پدرم چيست  . تكليفم است  شده  آبستن  گويد كه حاال مي

  پول  راه  هترين: ب كه  دادم  پاسخ  كند! من را مي  بفهمد پوستم ] پهلوي

  محمدرضا را دوسـت   گوييد كه : شما مي گفتم  دخترك  و جلوي  است

  شود و بايد شما حـالل   حل  كنيد تا مسئله  بايد كمك  داريد خودتان
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اگـر    كـه  اين  اول  دوتاست  من  : مشكل گفت  باشيد. دخترك  مشكالت

بايـد    كـه  ايـن   ، دوم مـانم  كند و بيكـار مـي   مي  مدير بفهمد مرا اخراج

فكـر    كـه   شما هر مبلغـي   : بسيار خوب گفتم  دخترك  . به كورتاژ كنم

  كورتـاژ نـزد بهتـرين     عمـل   و بـراي   بيكاري  سال  يك  كنيد براي مي

  اسـت   باشـد الزم   نداشـته   خطـري   ترين كوچك  كه  نحوي  دكترها به

  كمي شود؟ كنيد و بگوييد چقدر مي  ضرب 3كنيد و در عدد   حساب

كـار    دنبـال   ، بـه  گرفته  فرانك 5000.  فرانك 5000:  فكر كرد و گفت

  بـه   و دختـرك   پـرداختم   خـودم   را از حسـاب   پول  رود. اين خود مي

  .»   رفتكار خود   دنبال

و مـادر محمدرضـا     همسـر رضـاخان    پهلـوي   الملـوك  تاج 

  :نويسد مي  پسرش  قاخال  خالف  ، در مورد رفتارهاي پهلوي

  اطمينـان   مـن   بـه   ـ هميشـه  شاه  مخصوص  ـ پزشك سپهبد ايادي« 

زيـاد او و    هـاي  خـاطر شـيطنت    محمدرضا به  هاي بيماري  داد كه مي

  بسـاط   را كـه   علـم   كند اسداهللا  ! خدا لعنت است  جنسي  ي قوه  ضعف

  قـواي   رفـتن   تحليـل   كرد و باعث مي  محمدرضا فراهم  براي  شيطنت

  شد!  يم  پسرم

نبرد و   لذت  بودنش  از شاه  بود و اگر شاه  شاه  پسرم  هر حال  به 

  »  بكند؟  نكند، چه  شاهي

  پسـرش   اخالقي  خصوصيات  ي ، درباره در ادامه  الملوك تاج 

  نويسد:   مي

  تسـليم   مـوطاليي   محمدرضا در برابر دختـران   كه  نگذارم  ناگفته« 

  هواپيمـايي   بـا شـركت    افرتمسـ   در هنگـام   بود و حتي  محض

  شـركت   ايـن   مـوطاليي   داران ميهمان  هانزا) عاشق (لوفت  آلمان

دخترهـا را    ، زيبـاترين  هواپيمـايي   هـاي  شـركت   بود. ايـن   شده

  هـا موجـب   مـدت   مسـئله   كنند و همين مي  ميهماندار خودشان
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  دعـوت   را صـرف   زيادي  هاي بود و پول  محمدرضا شده  بدبختي

  از دربـار مسـئول    كـرد و بخشـي   هانزا مـي  لوفت  ميهمانداران از

  ... محمدرضـا در مجـالس   بود   دختران  از اين  و پذيرايي  دعوت

  هـا را در آغـوش   رقصـيد و آن  مي  و آن  اين  ها و دخترهاي با زن

    »  بوسيد. و مي  گرفته

  هـاي  همكـاري   ي ) دربـاره  پهلـوي   ديبا (مادر فـرح   فريده 

   نويسد:  مي  مفاسد اخالقي  ي با او در زمينه  شاه  هرانخوا

و   كردنـد و دختـران   را مـي   برادرشان  پا اندازي  هم  و شمس  اشرف« 

  كه  دانستيم مي  و فرح  كردند. من مي  محمدرضا معرفي  زيبا را به  زنان

و   انداختـه   دام  را بـه   جـوان   دختـران   و يا اشرف  شمس  اوقات  گاهي

  خـود دعـوت    هـاي  كـاخ   هـا بـه   از آن  سوء استفاده  حمدرضا را برايم

     » كنند. مي

ــين  ــه  در هم ــرح  رابط ــوي  ف ــاحبه  پهل ــو   در مص ــا رادي ب

  :  است  گفته  چنين  آنجلس لوس

  و بيشـتر اوقـات    داشـت » طال»  نام به  غير رسمي  زن  يك  شاه« 

  و واشـنگتن   لنـدن و   از پـاريس   گذرانـد كـه   مي  خود را با زناني

  شدند و در برابر دريافت مي  او انتخاب  براي  ايران  سفراي  توسط

  شـاه   ميهمـان   آمدند تا چنـد روزي  مي  تهران  به  دستمزد كالن

    اپيكوريسـت   و يـك   نداشـت   خانوادگي  اصالً تعصب  باشند! شاه

بـرد    تلذ  : هر روز بايد بيشتر از روز قبل گفت مي  بود كه  واقعي

   .»   بيشتر و بيشتر است  جويي لذت  براي  چيز در دنيا فقط  و همه

  الشـعاع  او را تحت  خصوصي  تنها زندگي  نه  شاه  قاخال  اين 

تهديـد    خـوش  كشور را نيز دسـت   منافع  داد، بلكه قرار مي

  ضعف  ي نقطه  از اين  از افراد با استفاده  نمود و بسياري مي
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،  كردنـد. كنسـتانتين   پيـدا مـي    دست  كالني  عمناف  ، به شاه

  خـواب   رگ  بـود كـه     افرادي  ، از جمله يونان  سابق  پادشاه

  آمد، عالوه مي  ايران  به  كه  . در هر سفري دانست را مي  شاه

آورد و  مي  ايران  را نيز به  ، چند دختر زيبا روي بر همسرش

تا بتوانـد    ساخت مي  مفراه  ها را با شاه آن  آشنايي  موجبات

  بگيرد!  اقتصادي  امتيازات  از شاه

  مخـالف   جـنس   بـه   اكتفا نكـردن   شاه  از خصوصيات  يكي 

  بود كـه   زار فساد فرو رفته در لجن  چنان آن  . وي است  بوده

     .  پرداخت نيز مي  بازي جنس هم  به

  يسدر سوي  بود كه  شاه  ديرين  از دوستان»  پرون  ارنست« 

  ي و تعمير كار مدرسـه   بود. او پسر باغبان  آشنا شده  با وي

و   آمد، او از نظر سن  ايران  به  شاه  همراه  بود كه»  روزه  له«

  سال  بيست  مدت  تر بود و به بزرگ  از شاه  ، چند سالي سال

كـرد. در   مـي   عمـل   شـاه   مشاور نزديك  عنوان  در دربار به

  مختلفـي   شـايعات   بـا شـاه    وي  جنسـي   ي با رابطه  ارتباط

  انقـالب   از پيـروزي   پـس  1357  در سـال   كه  وجود داشته

  بـه »  ، شوهر شاه پرون  ارنست»  عنوان  تحت  كتابي  اسالمي

  با استناد بـه   توان مي  و منتشر شد. البته  چاپ  فارسي  زبان

  نسـت ار  ي ، دربـاره  شاه  ثريا، همسر دوم  از خاطرات  بعضي

  برد.   پي  با شاه  وي  ارتباط  حقيقت  ، به پرون

  ي ثريا، رابطـه   ، ملكه شاه  همسر دوم  هاي از درگيري  يكي 

  او بود.    سوئيسي  و دوست  شوهرش  ي صميمانه

  شود:  خود يادآور مي  ثريا در خاطرات 
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  شـاه   شخصي  دوست  عنوان  ، اما به نداشت  رسمي  سمت  هيچ  پرون« 

او را   گفتگو بـا شـاه    براي  هر روز صبح  كرد. پرون مي  در دربار زندگي

دقيقـاً بگويـد     توانست نمي  كس  كرد. هيچ مي  مالقات  خوابش  قدر اتا

  » كرد!؟ مي  او چه  كه

بـود    چنـان  آن  محمدرضا پهلوي  رفتارها براي  اين  اهميت 

را   صـي خا  خـود اوقـات    عفـت   خـالف   رفتارهـاي   براي  كه

  نويسد:  مي  باره  در اين  زونيس  بود. ماروين  درنظر گرفته

  كشـور مالقـات    ي بلنـد پايـه    با مقامـات   طور كه همان  درست  شاه« 

خـود    عشقي  مناسبات  را نيز به  معيني  ، ساعات داشت  منظم  هفتگي

  » داد. مي  اختصاص

شـد،   نمـي   خـتم   قموارد فـو   صرفاً به  شاه  نامشروع  روابط 

امـور    الشعاع او تحت  زندگي  مختلف  هاي عرصه  تمامي  بلكه

  .  قرار داشت  شهواني

  از ازدواج  پـس   هاي سال  ، كه پهلوي  ديبا، مادر فرح  فريده 

و از اسـرار    دربـار گذرانيـده    با محمدرضا را درون  دخترش

ر د  بـاره   ، در ايـن  داشـته   آگـاهي   خـوبي   دربـار بـه    دروني

  :  است  نوشته  خاطراتش

را در   وي  كه  داشت  زيبايي  دختران  اش دولّو در خانه  امير هوشنگ« 

گـاو    پر از شير تازه  واني  ها درون و در زمستان  در استخر آب  تابستان

  دادند. ماساژ مي

و   رفـت  مـي   اميـر هوشـنگ    منـزل   بار بـه   دو سه  اي محمدرضا هفته 

  ناخرسند بود.   سختي  دولو به  منزل  محمدرضا به  تاز مراجعا  دخترم

  تـازه   كشفي  : شما تصور نكنيد كه گفت  من  به  خصوصي  بعدها، فرح 

  پيـاپي   كه  ماساژورها است  از همين  استفاده  ايد. محمدرضا براي كرده

    » رود! ميدولو   منزل  به
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  نويسد:  مي  ديبا در ادامه  فريده 

  بـه   و او را مـتهم   و تشـر زدم   دولـو تـوپ    امير هوشنگ  بهبار   يك« 

كـار را    او ايـن   خـورد كـه    . قسـم  محمدرضا كردم  براي  محبت  داللي

...  !  اسـت   حضـرت  اعلـي   مشاور جنسي،  كند و محمود صدقي نمي

  باره  در اين  بود كه  علم  شاه  جنسي  ديگر از مشاورين  يكي  البته

  »  محمدرضا نمود.  به  فراواني  هاي خدمتي خوش

  امـري   شـاه   و عفـت   قاخـال   خالف  رفتارهاي  كه آن  جالب 

آشكارا   چنان آن  شد، بلكه نمي  محسوب  و خصوصي  پنهاني

  ايـن   به  شاه  نزديكان  تمامي  كه  گرفت مي  صورت  پرده و بي

  اتخاطر  اردشير زاهدي  رابطه  اند. در اين نموده  امور اذعان

  .  است  كرده  نقل  جالبي

 28  كودتـاي   ـ عامـل  فرزند سپهبد زاهدي  اردشير زاهدي 

و در عــداد   دوســتان  تــرين نزديــك  مردادـــ از جملــه 

 25آيد. او  شمار مي  به  دربار پهلوي  هاي چهره  مشهورترين

تنهـا    گذراند و نـه   از عمر خود را با محمدرضا پهلوي  سال

و سـفير    وزير امور خارجه  عنوان  به  او، بلكهداماد   عنوان  به

  در خصـوص   مفصـلي   در آمريكـا، اطالعـات    قدرتمند شـاه 

ها  از آن  برخي  به  كه  است  نموده  مطرح  شاه  مفاسد اخالقي

  شود:  مي  اشاره

  و دختـران   زنـان   باور بـه   و غير قابل  افراطي  نحوي  به  حضرت اعلي« 

  ديدند به را مي  موطاليي  دختري  بودند و هر وقت مند عالقه  موطاليي

  ملكـه «از   بعـد از جـدايي    لرزيـد. ايشـان   مـي   و پايشان  دست  وضوح

  غفـاري   پـروين   نـام   و بسـيار زيبـا بـه     دختر موطاليي  با يك»  فوزيه

  ثريا ادامه  با ملكه  حضرت اعلي  ها تا ازدواج آن  داشتند و روابط  ارتباط
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در   بـود كـه    اي انـدازه   بـه   موطاليي  زنان  به  ايشان  ي د. عالقهپيدا كر

  با زنان  مالقات  براي  را هم  از كشور، فرصتي  خارج  خود به  سفرهاي

ــت  معــروف  مــوطاليي ــد بريژي ــاردو (هنرپيشــه  مانن ــروف  ب   مع

  هـم   سـلطنت   پاياني  هاي گرفتند. در سال ) در نظر مي فرانسوي

  ارتبـاط » طـال »  نـام   بـه   هـوايي   سرلشـكر نيـروي    با دختر يك

بـا    قتـا مـرز طـال     كـه   يافت  قدر ادامه  آن  ارتباط  داشتند و اين

  قطـال   نبود ايـن   فرح  و اگر گذشت  رفت  بيش  فرح  علياحضرت

    »  افتاد. مي  قاتفا

  با زنـان   در مسير ارتباط  چنان آن  ، شاه زاهدي  قول  بنا به 

  بود كـه   گفته  شاه  ديبا علناً به  فرح  بود كه  افتاده  افراط  به

  نيز از ايـن   را ندارد. شاه  و دختران  زنان  بوسيدن  ديگر حق

  بود:  گفته  اردشير زاهدي  و به  شده  ناراحت  ملكه  سخن

  هـم   خـودم   در خلـوت   و من  است  من  دنبال  سايه  مثل  فرح  اين«  

  .»    را ببوسم  اي هغريب  زن  ندارم  حق

او در   آوارگـي   در دوران  حتي  شاه  قاخال  خالف  رفتارهاي 

از   كـه   در زمـاني   و درسـت   انقالب  از پيروزي  پس  روزهاي

،  يافـت   بـرد نيـز ادامـه    مـي   رنـج   شدت  به  سرطان  بيماري

  نويسد:  مي  باره  در اين  زاهدي

ها و از مراكز  قمارخانه  هاما بهشت. با در باهاما مستقر شديم  باالخره« 

  محــدود كــردن  بــراي  قــانوني  و هــيچ  اســت  فحشــا در جهــان  مهــم

  منطقـه   ايـن   بـه   بـردن   لـذت   بـراي   كه  ثروتمندي  هاي توريست

  قيمـت   بـه   بـاكره   ، دختـران  جزيره  آيند وجود ندارد. در اين مي

  دنيا بـراي   انثروتمند  شوند و سيل مي  هزار دالر خريد و فروش

  همه  اين  با ديدن  . شاه سرازير است  منطقه  اين  به  و نوش  عيش
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بهتـر شـد و     اش روحيـه   وجد آمـد و قـدري    در باهاما به  آزادي

  كـه   هتلي  ها به از شب  در يكي  پيشنهاد كرد كه  من  به  سرانجام

ا بـا دو  ر  شـام   و شـاه   . من بود برويم  شبانه  هاي برنامه  مخصوص

  و....  كرديم  كشور پرو صرف  دختر زيباروي

  و آمريكـايي   باهامـايي   ، چند دوشيزه در باهاما بوديم  كه  چند روزي 

     » دادند. ميو شستشو و ماساژ   برده  حمام  را به  شاه

  ، پزشـك  از سپهبد ايادي  نقل  به  اردشير زاهدي  و باالخره 

  چنـين   شاه  هاي هوسراني  امسرانج  ي ، درباره شاه  مخصوص

  نويسد:   مي

  و تمـاس   رانـي  و شهوت  خواري در مشروب  حضرت اعلي  افراط« 

  در سـن   ايشـان   شد كه  باعث  مختلف  هاي با خانم  ايشان  فراوان

  و چنـد نـوع    شـده   مختلـف   امراض  همه  دچار آن  سالگي  پنجاه

  »  درآيند.  از پاي  كنند و در نهايت  را تحمل  سرطان

  

  و مواد مخدر    محمدرضا پهلوي 

  روابــط  صــرفاً بــه  محمدرضــا پهلــوي  اخالقــي  انحرافــات 

  چـون   مـوارد ديگـري    شـد، بلكـه   او محدود نمـي   نامشروع

  .  گرفت مواد مخدر را نيز در بر مي  مصرف

مورد اعتماد محمدرضا   هاي ديپلمات  از جمله  پرويز راجي 

  الـي  1355  هـاي  سـال   ي در فاصـله   آمـد كـه   شمار مي  به

بـود.    كار مشـغول   به  در لندن  سفير ايران  عنوان  به 1357

محمدرضـا    مـواد مخـدر توسـط     مصرف  در خصوص  راجي

  كند:  مي  نقل  خود چنين  در خاطرات  پهلوي
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  از دوسـتان   يكي  منزل  بعد از ظهرها به  بار در هفته  تقريباً سه  شاه« 

شد  مي  مشغول  ترياك  كشيدن  جا به زد و در آن ود سر ميخ  صميمي

و   رنجـش   علـت   بـه   وي  شد كه مي  گفته  شاه  عمل  اين  در توجيه  كه

در   گـذراني   وقـت   را بـراي   اي رويه  چنين  ، يك از شهبانو فرح  بيزاري

    .»   است  گرفته  پيش

خــاطر   را بايــد در تعلـق   انحرافـاتي   چنــين  ايـن   ي ريشـه  

  جستجو كرد.    غرب  فرهنگ  محمدرضا به

  آمريكايي  فرهنگ  به  دامادش  ي عالقه  ي ديبا درباره  فريده 

  گويد: مي
  و نوجـواني   كـودكي   ) دوران در اروپا (سـوييس   كه  محمدرضا با آن« 

  آمريكـايي   سـبك   به  زندگي  به  تمايل  العاده  قبود، فو  خود را گذرانده

... محمدرضـا   پنداشـت  و خوار مي  ها را كوچك ساير فرهنگو   داشت

تـا    دادم مـي   ، تـرجيح  نبـودم   : اگـر شاهنشـاه   گفـت  مـي   من  به  گاهي

در آمريكـا    بزرگدار  مزرعه  و يا يك»  وسترن»  هاي فيلم  ي هنرپيشه

  .»   بودم

  جذب  حد ممكن  ! تا آخرين ايران  شاه  كه  است  گونه  و اين 

مسـعود    احمـد علـي    ي نوشته  و به  شده  آمريكايي  فرهنگ

  ترتيـب » كـارتر «افتخـار    به  كه  شامي  در ميهماني  انصاري

.  پرداخت  رقص  همسر كارتر به  بود، محمدرضا همراه  يافته

  رقـص   مشـغول   فرح  در دست  كارتر نيز دست  كه  در حالي

رضـا  «را   رقـص   ي ويـژه   موزيـك   پخش  ميان  بود و در اين

  .  داشت  (وليعهد!) بر عهده»  پهلوي

در   ابتـذال   قبيـل   ايـن   طبيعـي   ي نتيجه  كه  است  پرواضح 

  كـه   خواهد بـود. ابتـذالي    در شخصيت  رفتار، ظهور ابتذال
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  آن  ي دربـاره »  با شـاه   مصاحبه»  در كتاب  الينگ  مارگارت

  نويسد:   مي  چنين

، شـنا و   سواري  اسب  ، روزها را به داشتن  اي كار و وظيفه  چون  شاه« 

،  آخـر سـلطنت    هاي در سال  كه  شاه  ناصرالدين  گذراند. مثل مي  بازي

  و حتـي   ، شـوخي  گانـه   كامالً بچه  هاي خود را با بازي  و روزهاي  شب

  » گذرانيد. مي  بازي دلقك

  ، چنـين  شـاه   ، همسر دوم ثريا اسفندياري  رابطه  در همين 

  :  است  گفته

از كنـار    ، محمدرضـا آهسـته   فـيلم   تماشـاي   در وسط  اوقات  گاهي« 

  جاهـاي   به  فيلم  داستان  خزيد و وقتي مي  بيرون  به  قها از اتا ميهمان

داد،  مـي   را تكان  همه  سگ  عوعوي  صداي  بود ناگهان  رسيده  حساس

  وحشتناك  صداي  اند كه بوده  حضرت اعلي  شد كه مي  بعد معلوم  ولي

  »  را در آوردند.  سگ
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    دوم  فصل

  

  
  پهلوي  اشرف  

    جنسي  و انحرافات  پهلوي  اشرف 

  قول  . به ها بسيار است سخن  اشرف  فساد اخالقي  ي درباره 

  جنسـي   روابـط   ي در زمينه  ، اگر بخواهيم فردوست  حسين

خواهـد    مفصـلي   ،  خـود كتـاب   بشويم  وارد جزييات  اشرف

  شود: مي  ها اشاره از آن  اي پاره  جا به در اين  شد، كه

  سرپرسـت   رضاشـاه   از زمـان   ) كـه  (نـاظري   زهرا مشهدي 

  كند:  مي  بود، نقل» سعدآباد»  زن  خدمتكاران

ــان«  ــاه  در زم ــيچ  رضاش ــك  ه ــدان  ي ــت  از فرزن   آوردن  او جرئ

  را نداشتند. فقـط  سعدآباد  خود به  هاي پسر يا معشوقه  دوستان

  عنـوان   شخصـاً بـه    رضاشـاه   بـود كـه    فيـروزه   نـام  به  جواني  زن

  اش سر و كلـه   اوقات  و گاهي  كرده  محمدرضا انتخاب  ي معشوقه

  دختـري   كـه   شد. اما اشـرف  وليعهد پيدا مي  اختصاصي  در كاخ
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  بـود كـه    جو بود، تنها فرزند رضاشاه ستيزه  اي با روحيه  سركش

و از   بـر پـا كـرده     خود ميهمـاني   داد، در كاخ مي  خود جرئت  هب

  نـزد رضاشـاه    بـدي   سـوابق   كند. اشرف  ژيگولو پذيرايي  جوانان

سـعدآباد در    اصـطبل   او را داخـل   بـار پـدرش   يك  . چون داشت

بـود.    از مهترها غـافلگير كـرده    يكي  قاتفا  به  ناپسندي  وضعيت

  شـود، اشـرف   مـي   بار متوجـه  يك  ، رضاشاهقرار بود  از اين  قضيه

  بـه   و آمـدهايش   گذرانـد و رفـت   مـي   را در اصطبل  زيادي  وقت

  . است  بيشتر از ديگر فرزندانش  اصطبل

بـود،    اي ديـده  سرباز دوره  كهنه  يك  و در عمل  باهوش  ذاتاً آدم  چون 

كشد و  را مي  دخترش  شود و كشيك مي  مشكوك  اشرف  عمل  اين  به

بيشـتر    سـال   يـا سـيزده    دوازده  موقـع   در آن  را كـه   اشرف  سرانجام

  دام  ، بـه  اصـطبل   مسـئول   شـاه  با علـي   همراه  بدي  در شرايط  نداشت

  »اندازد. مي

بـر سـر     بسـياري   هـاي  حكايـت   اشرف  روابط  در خصوص 

  فردوست  حسين  توسط  ماجرا كه  اين  ، از جمله هاست زبان

  :  است  اشرف  قمعشو  پاالنچيان  ، قتل شده  نقل

او   در مقابـل   سر بـود و پرويـز راجـي     اشرف  هاي رفيق  از همه  وي« 

و   تيـپ   . بسـيار خـوش   داشـت   زيبـايي   صفر بود، قد رشيد و صـورت 

  ي ارامنه  بسيار متمول  هاي از خانواده  پاالنچيانبود.   هيكل  خوش

  بـار او را كجـا ديـد كـه      اولـين   اشـرف   كه  دانم بود و نمي  ايران

  ، روزي بـودم   سـاواك   مقام  قائم  كه  شد. زماني  عاشقش  شدت به

:  و گفـت   خواسـت  مرا نمي  گاه  هيچ  . نصيري مرا خواست  نصيري

،  را پرسـيدم   جريـان .»  ام پيـدا كـرده    عجيبـي   گرفتاري  فالني«

را بايـد دسـتگير     چيانگويد، پاالن و مي  زده  تلفن  اشرف: « گفت

و هر   نداشت  پروايي  نصيري  البته» آخر چرا؟: « پرسيدم» كنيد.
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  قفـر   قضـيه   ايـن   كـرد، ولـي   دسـتگير مـي    خواست را مي  كس

  مـورد اعتـراض    كـه   داشـت   وحشـت   از ايـن   كـرد. نصـيري   مي

  پناهنـده   مـن   بـه   بود كـه   خاطر همين  محمدرضا قرار گيرد، به

  شدـــ چــون  محمدرضــا كســب  ي اجــازه  صــورت هــر  شــد. بــه

دسـتگير و    سـاواك   توسـط   بـود و پاالنچيـان    اشرف  ي خواسته

و   كـردم   بود؟ بررسي  چه  پاالنچيان  دستگيري  شد. علت  زنداني

و كار   داده  منفي  جواب  اشرف  عشق  به  پاالنچيان  شد كه  معلوم

  رود و التمـاس  مـي   اش در خانـه   بـه   اشـرف   كه  رسيده  جايي  به

  و پهلويـت   وارد شـوم   دقيقـه   ده  بـده   اجـازه   فقـط   كند كـه  مي

  ولـم : « كنـد كـه   او را رد مي  با عصبانيت  پاالنچيان  ، ولي بنشينم

  ، چرا اذيـتم  خواهي مي  چه  ، از جانم خواهم تو را نمي  بابا من  كن

  » ؟ كني مي

دسـتور    سـاواك   نـدارد بـه    يا فايـده   بينـد التمـاس   مـي   كـه   اشرف 

شود، لذا او را گرفتند و   شايد بترسد و رام  دهد كه او را مي  دستگيري

  كردند.  آزادش  دستور اشرف  به  ماه  از يك  پس

را   و ديگر دسـتورش   شده  تنبيه  پاالنچيان  بود كه  تصور كرده  اشرف 

  بختيارــ كـه    نام به  فردي  به  اشرف  جريان  از اين  كند. پس مي  اطاعت

:  دهـد كـه   ـ دستور مي داشت  صميميت  ثريا بود و با پاالنچيان  فاميل

جا بيـاور،   آن  را به  و تو پاالنچيان  دهم مي  ميهماني  در نوشهر يك  من

  هواپيمـاي   يـك   داراي  . پاالنچيان هستم  در ميهماني  من  نگو كه  ولي

  مجيـد بختيـار بـه     قاتفـا   واپيما، بهه  بود و با اين  شخصي  دو موتوره

  دهـد و بـه   نمـي   را نشـان   خودش  ، اشرف رود. در ميهماني نوشهر مي

  را مسـت   دختـر، پاالنچيـان    اي عـده   قاتفا  دستور او مجيد بختيار به

  پـاي   بـه   برنـد. اشـرف   بـاال مـي    ي طبقـه   او را بـه   كنند و سـپس  مي

  كـه   كـن   رحم  من  به  كند كه مي  ريهو گ  افتد و التماس مي  پاالنچيان

او را از خـود دور    پاالنچيـان   ، ولـي  روم مـي   تـو از بـين    از عشق  دارم
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  شود و با حالت مي  عصباني  هم  دهد. اشرف رد مي  كند و باز جواب مي

  ، ديگـر بـا تـو كـاري     گويد: بسيار خوب شود و مي از او جدا مي  خشم

نفـر از   3يـا   2  كـه   ديگـري   قاتا  شود. او به مي  خارج  ق! و از اتا ندارم

دسـتور    سـاواك   مـأمورين   جـا بـه   رود و در آن اند مـي  بوده  دوستانش

  دو سـاعت   كنند. يكي  كاري را دست  پاالنچيان  هواپيماي  دهد كه مي

  به  هوا خوري  ، مجيد بختيار را براي سر درد داشته  كه  بعد پاالنچيان

  سوار هواپيما شود. در اين  كند كه مي  هوس  د و ناگهانبر كنار در مي

بود و مجيد   شده  كاري دست  ساواك  توسط  پاالنچيان  هواپيماي  موقع

فـردا    پاالنچيـان   بـود كـه    اين  تصور اشرف  ، ولي نداشت  بختيار اطالع

خواهد نمود   تصادف  كوه  به  پرواز خواهد كرد و در راه  تهران  به  صبح

پـرواز    شـب   همـان   خواهد كرد. اما پاالنچيان  جلوه  طبيعي  و مرگش

شـوند. هواپيمـا    مجيد بختيار سـوار مـي    قاتفا  كند و به دريا مي  روي

  كنـد و هـر دو كشـته    مـي   سـقوط   از چند كيلومتر پرواز ناگهان  پس

  »شوند. مي

  صـميمي   از دوسـتان   ، يكي نوري خواجه  فروغ  براي  اشرف 

  يـك   عاشـق   سالگي 18  در سن  بود كه  كرده  تعريف خود،

باشـد. افسـر     بـا وي   خواهد كه و از او مي  شده  افسر ايراني

  دو روابـط   ايـن   هـا بـين   كند و مـدت  مي  قبول  هم  بيچاره

ــقانه ــي   عاش ــرار م ــر ق ــرانجام  ب ــود و س ــرف  ش ــر   اش افس

  ُكشد.   مي  هايش گذراني از خوش  را پس  برگشته بخت

از   گـاه  هـيچ   بود كه  ـ جنسي بيمار رواني  مانند يك  اشرف 

  ميگـرن   . او بيماري بر نداشت  خود دست  انحرافي  تمايالت

  اسـتفاده   بخـش  آرام  هـاي  از قرص  كه اين  جاي  و به  داشت

بـا    جنسـي   روابـط   خـود را از طريـق    اعصاب  كند، آرامش

  پرسـيدند كـه   مـي   فاز اشر  آورد! وقتي مي  دست  به  مردان
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  دارد؟ در جــواب  جنســي  قــدر بــا مردهــا روابــط چـرا ايــن 

  !» دارم  ميگرن  چون: « گفت مي

ــايالت  ــرف  تم ــيچ  اش ــرزي   ه ــد و م ــه  ح ــميت  را ب   رس

  نيـز بـا چشـم     نامزد دختـرش   به  جا كه تا آن  شناخت نمي

  :  نگريست مي  طمع

  ـ بـاقي  ـ دختر اشـرف  زادهآ  تحصيالت  پايان  به  چيزي  كه  در حالي« 

  دخترش  به  پاريس  خود به  هاي از مسافرت  در يكي  بود، اشرف  نمانده

و   گفت  سخن  االصل  فرانسوي  خود با جواني  از آشنايي  . آزاده پيوست

ــيح ــه  توض ــوان  داد ك ــوب  او ج ــولي  خ ــت  و معق ــته  اس   ي و در رش

  مـاه   ارديبهشـت   از روزهـاي   كند. دريكي مي  كمك  من  به  دكوراتوري

  كـه   آشنا شد. اشرف  جا با اشرف آمد و در آن  آزاده  ديدن  به  جوان  آن

  زن  اي و چهـره   اندام  خوش  جواني  او كه  با ديدن  باز داشت هوس  دلي

و   از مالقـات   منـد شـد و پـس    او عالقـه   زود بـه   ، خيلي پسند داشت

  عنـوان   بيايـد و بـه    ايـران   بـه   رد كـه ك  متعدد از او دعوت  ديدارهاي

شـود. او    دربار استخدام  در وزارت  مكفي  قو با حقو  معماري  مهندس

  پسرش  و دوست  ، آزاده و قرار اشرف  قول  و براساس،  پذيرفت  هم

در   قـرار قبلـي    طبـق   فرانسـوي   گردند و جـوان  باز مي  ايران  به

  سـاختمان   دسـتگاه   يـك   شـد و اشـرف    دربار اسـتخدام   وزارت

  جـوان   آن  بـين   پـس   كرد و از آن  او اجاره  براي  و مبله  مستقل

بيشـتر    كه  طوري بر قرار بود به  عاشقانه  روابط  و اشرف  فرانسوي

  »گذرانيدند. مي  را با هم  اوقات

ــاط  انگيــز اشــرف مفســده  از ديگــر ماجراهــاي  ــا   ارتب او ب

  . مــاجراي اســت» هرپــورم«و »  تيمورتــاش  هوشــنگ«

مهرپور   نام به  هايش قو معشو  اشرف  بين  جنسي  هاي رابطه

  رفتـه   يـادش   گويـا اشـرف    رسيد كه  جايي  به  و تيمورتاش
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  دارد. »  قوام  علي»  نام به  رسمي  شوهري   بود، كه

خـود بـا مهرپـور را      ي رابطه  ماجراي  در خاطراتش  اشرف 

  ند:ك مي  بيان  چنين اين

  ي ، دربـاره  گذرانـدم  مي  با دوستانم  كه  هايي شب  آن  در خالل« 

  بـي   هـا هـر قـدر هـم     شدن  جمع  دورهم  . اين ، فكر كردم عشق

  روزي  مـن   كه  تصور وجود داشت  اين  بود، باز هم  و ساده  پيرايه

  كرده  ازدواج  قوام  ، هر چند قبالً با علي كنم مي  با مهرپور ازدواج

  بـه   كـه   احساسـاتي   آن  و تمام  و شورمندي  ! هنوز با عشق ودمب

  بخشد، بيگانـه  مي  الهام  جوان  و دختران  سازان و تصنيف  شاعران

  و ميــزان  كشــش  و آن  چيــز خبــر داشــتم  از يــك  . فقــط بــودم

   »  بود.  عاشقانه  احساسات

  رشديگـ   قبا معشو  با ارتباطش  ، در رابطه در ادامه  اشرف 

  گويد: مي  تيمورتاش  هوشنگ

  دلپذير و بـيش   ، جذابيت هوشنگ  ي بلند و برازنده  هيكل  مجذوب« 

را در   همـه   ايـن   كـه   بـودم   او شـده   بينـي   و باريـك   از حد او، آگاهي

بـود.    آورده  دسـت   بـه   رفـت  مي  مدرسه  به  در انگلستان  كه  هايي سال

را   زنـدگيم   و عشق  تفريح  ، نخستين قمرد عاش  در اين  كه  دانستم مي

  شـده   معمـايي   ، برايم كار بايد بكنم چه  عشق  ، حاال با اين ام پيدا كرده

  »بود.

  نويسد:   مي  اشرف  شخصيت  ي درباره  الينگ  ارگات 

»  مـازوخيزم «و »  ساديسـم «از   اي دچـار آميـزه    بود كه  زني  اشرف« 

  مـردان   بـه   ديوانـه   خود مانند يـك   ايارض  بود، لذا براي  شده  جنسي

  » آورد. مي  روي  مختلف

  گويد:  مي  از فردوست  نقل  به  وي 

از   ، اشـرف  از ازدواج  پـس   بود كه  اين  اشرف  شوهران  بدبختي« 
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  ، او مـدتي  را نداشـت   ديدنشان  شد و تحمل  بيزار مي  شان قيافه

در   زمان  و در همان از او جدا شد  بود و سپس  احمد شفيق  زن

  گرديد.  بوشهري  مهدي  نام  به  فردي  عاشق  پاريس  به  مسافرتي

  شد. در مسـافرت   امامي  تقي  ي معشوقه  اشرف  ، مدتي فوزيه  در زمان 

در   كـه  1332ـ1331  هاي بود. در سال  قفارو  با ملك  مصر، مدتي  به

  مرد رفيـق   با سه  كه  ديدم مي  رفتم مي  ديدار اشرف  و به  بودم  پاريس

  يوگسـالوي   اهـل   افسر جوان  بودند و يكي  پاريس  . دو نفر اهل است

  و تبعه  پناهنده  فرانسه  ، به بوده  يوگسالوي  شاه  گويا آجودان  كه

نبـود. در    جاسوسي  هاي با سرويس  ارتباط بود و احتماالً بي  شده

  قخـود اتـا    و بـراي   شده جدا  از مادر و خواهرش  اشرف  پاريس

  بود.    گرفته  جداگانه

  مـرد را در اتـاقش    سـه   از ايـن   ، يكي رفتم مي  ديدارش  به  هرگاه  من 

  كـه   ديدم و مي  رفتم مي  ديدار اشرف  به  صبح 9  . مثالً ساعت ديدم مي

در   و اشـرف   اسـت  قدر اتـا   خـواب   بـا لبـاس    كلفـت   مرد گردن  يك

كـرد    معرفـي   حال  كشد. او در همان مي  و خميازه  دهخوابي  تختخواب

تـا    آمـده   پـاريس   بـه   كه  است  يوگسالوي  شاه  ، آجودان سروان  ايشان

  تيـپ   پسـر قـد بلنـد و خـوش      كـه   ديگر ديدم  ي شود. دفعه  پناهنده

را   و رويـش   و دسـت   اسـت   در دستشـويي   خـواب   با لباس  فرانسوي

  حالتنيز با   . اشرف است  جا بوده آن  شب  كه بود  شويد و مشخص مي

  »  كرد.  او را معرفي  عادي

  حسـين  را دكتـر غـالم    ديگر اشـرف   هاي قمعشو  فردوست 

بوتـو    ، ذوالفقار علي علم  ي كابينه  ، وزيربازرگاني جهانشاهي

  و پرويـز راجـي    پاكستان  ي خارجه  وزارت  تصدي  در زمان

  .  است  كرده  معرفي

بود   شده  تبديل  محافل  نقل  به  چنان  اشرف  فساد اخالقي 
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ـ نيز در  همسر محمدرضا پهلوي  ـ نخستين فوزيه  حتي  كه

  .  است  كرده  اشاره  آن  به  خانوادگي  مشاجرات

،  و درباريـان   بـا حضـور شـاه     خانوادگي  ي مشاجره  در يك 

  :  كرد و گفت  اشرف  رو به  فوزيه

مصــر   . مطبوعــات نكــن  و نجابــت  شــرافت  دعــايتــو ديگــر ا« 

  هـاي  در كابـاره   رقـص   در حال  زننده  حالت  را با آن  هايت عكس

  »  اند. كرده  چاپ  و اسكندريه  قاهره

بـا    اشـرف   جنسـي   از ارتبـاط   در ادامـه   همسر شاه  فوزيه 

  :  و گفت  برداشت  ، پرده ، برادرش قفارو ملك

  ي دربـاره   بحـث   ي بهانـه   ؟ آيـا تـو بـه    او نرفتـي   خوابگـاه   آيا تو به« 

؟ امـا   نكردي  خلوت  ها با برادرم مدت  مصري  با احمد شفيق  ازدواجت

  شب  يك  تو را براي  ، زيرا او فقط كرديپيدا   او نفرت  به  تو نسبت

   !»   و ديگر هيچ  خواست مي

را نيـز    سايرين  در فساد بود، بلكه  قتنها خود غر  نه  اشرف 

  نمود.  مي  و ترغيب  فساد تشويق  به

  گويد:  مي  باره  در اين  ديبا در خاطراتش  فريده 

  اشـرف   واالحضـرت   دانستم مي  كه  هايي ها و ميهماني از جشن« 

ــه  در آن   هــيچ  . مــن كــردم مــي  اجتنــاب  شــدت حضــور دارد ب

و ا  ، امــا از گســتاخي نداشــتم  اشــرف  بــا واالحضــرت  خصــومتي

كـرد؛   چيز را نمي  هيچ  رعايت  اشرف  . واالحضرت داشتم  وحشت

را   شـوهرداري   زن  در حضـور ديگـران    اوقـات   ، گاهي مثال  براي

بار در حضـور    كرد! يك دار مي مرد زن  با يك  معاشقه  به  تشويق

  بـه   و بعـد هـم    كنم چرا شوهر نمي  انتقاد كرد كه  از من  اي عده

  مرا عقد كند!   پيشنهاد كرد كه  اجابته  ابوالحسن
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آذر   بـه   بود. من  ايستاده  كنارش  هم  آذر، همسر ابتهاج  موقع  در اين 

  زن  كـه »  خـان   ابـول »  ولي: « گفتم  اشرف  به  شوخي و به  كردم  اشاره

  كـه   آذر نبـاش   نگـران : « داد و گفت  آذر را هل  با دست  اشرف» دارد.

  خـروس   پـر از جوجـه    و دور و بـرش   شـلوغ   كافي  ي اندازه  به  سرش

  !»   است

  گويد: مي  خاطراتش  ي ديبا در ادامه 

  ابتهـاج   آقـاي   مسكوني  ي در خانه  كه  ميهماني  در يك  ياد دارم  به« 

  بود  ] مسـت   گرم  سرش  كه  اشرف  بود، واالحضرت  برگزار شده

آمـد    من  طرف به  قصر  كرد و در حين  رقصيدن  به  بود [  شروع

  تـا او را در رقصـيدن    خواسـت   و از مـن   مرا گرفت  هاي و دست

    !»   كنم  همراهي

  

    و ساير مفاسد اخالقي  اشرف 

. در  اوسـت »  قماربازي«،  اشرف  اخالقي  فسادهاي  از جمله 

  هـا، آشـنايي   سـال   در طول  كه  نراقي  احسان  رابطه  همين

خود را   و خاطرات  داشته  دربار پهلوي و  با خاندان  بسياري

،  اسـت   نوشـته »  اوين  تا زندان  شاه  از كاخ»  نام به  در كتابي

  كند: مي  نقل  چنين

  تلفـن   كـه   خـورديم  ناهار مي» هويدا«با   طور خصوصي  روز به  يك« 

از   كـرد. پـس   مـي   تلفن  فرانسه  از جنوب  بود كه  زد. اشرف  زنگ  قاتا

  جاي  را به  وزير گوشي  و نخست  گرفت  صورت  كوتاه  اي محاوره  كه آن

  كـه   شـدم   . فوراً متوجـه  متغير يافتم  شدت او را به  خود گذاشت

  باخـت   يـك : « و پرسـيدم   دريـا زده   به  و دل  است  پول  ي قضيه

  »در كازينو؟  بزرگ



32 

 

  خانم: « باشد گفت  منفجر شده  و گويي  در رفت  از جاي  دولت  رئيس 

شـود.    شـب   كـه   از آن  قبل  هم  كنند، آن مي  طلب  از من  زيادي  مبلغ

  .»  است  در قمارباخته  باز هم  كنم تصور مي

  در حد باال بـود؛ قماربازهـاي    اي قمار باز حرفه  يك  اشرف 

ــه ــع  اي حرف ــي  را جم ــل  م ــرد و وارد محف ــي  ك   خصوص

و   د ماننـد اسـكندري  افرا  اين  نمود. از جمله محمدرضا مي

  اوقـات   بـا محمدرضـا گـاهي     در بـازي   بودند كـه   حاجبي

  اشـرف   بردنـد كـه   از او مي»  تومان  ميليون  يا پنجاه  چهل«

  داد و شـاه  مـي   دسـتش   آورد، به را مي  برادرش  چك  دسته

  قسـمت   پـول   كـرد. از ايـن   كشيد و امضا مـي  مي  نيز چك

ـ  مي  اشرف  سهم  عمده   هـم   و اسـكندري   حـاجبي   هشد و ب

  »رسيد. مي  چند ميليوني

  

  مواد مخدر    قاچاقچيان  رييس  اشرف 

  گويد:  مي  باره  خود در اين  در خاطرات  مادر فرح 

  ـ و اشـرف  رضاـ برادر شـاه  با غالم  ترياك  در تجارت  ارتشبد اويسي« 

  فكشـور كشـ    در مرزهـاي   تريـاك   و هر چه  داشت  نزديك  كاري هم

انبـار    شـد و در ايـن   مـي   منتقل  اويسي  انبار خصوصي  شد، به مي

  آوردند!   مي  و عمل  ها را ماليده ترياك  افغاني  كارگران

  وزن  داد وهـم  مـي   رضا و اشـرف  غالم  ها را تحويل ترياك  اين  اويسي 

با آرد   شده  تركيب  خرما و مواد رنگي  ي ، شيره شده  كشف  هاي ترياك

  توسـط   كـه   ـ بازرسـاني  بازرسان  و تحويل  كرده  را در كيسه  ثالهمو ام

     » كنند!؟  داد تا معدوم بودند!ـ مي  شده  تعيينخود او 
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از   پهلـوي   مفاسد، اشرف  اين  تمامي  رغم علي  كه آن  جالب 

و در   كـرده  ـ گاليـه  ـ احمـد شـفيق   شـوهر دومـش    خيانت

  :  است  نوشته  چنين  خاطراتش

  هـاي  از معشـوقه   شوهر يكـي   كه  يافت  خاتمه  زماني  ترديد من  اين« 

  عاشـق   اسـت   مـا مـدتي    همسـران : « آمـد و گفـت    مـن   پيش  شفيق

  من  كه اين  ، براي شكست  قلبم  كه  بگويم  توانم نمي» اند. ديگر بوده يك

امـا   ، ديگر نبوديم يك  و مرده  و كشته  وار عاشق  هرگز ديوانه  و شفيق

را   شـفيق   خيانـت خبر   اي غريبه  كه و باالتر از اين  خاطر شدم  آزرده

  را در جريان  شفيق  . وقتي كردم  خفت  احساس  آورد كمي  برايم

  اين  كرد كه  اعتراف  بسيار آرام  با لحني  مرد قرار دادم  آن  تهمت

ويـد  بگ  خواست انگار مي  بود كه  طوري  دارد. لحنش  امر واقعيت

  »   پيدا كند؟!  ادامه  شايد باز هم  نامشروعش  روابط

  اشـرف   مانند زنـدگي   سراسر فسادي  زندگي  است  طبيعي 

فرار   مانند او نيز براي  فردي  حتي  كه  زاست  نفرت  چنان آن

  نويسد:  و مي  خود زده  اعمال  توجيه  به  ، دست از بدنامي

  را در كازينوهـا سـپري    هـايم  شـب   كم  كم  گيرودار بود كه  در اين« 

بـود    داليلي  همان  به  نبود!؟ بلكه  بردن  لذت  براي  اي وسيله  ، كه كردم

  از حد مشروب  بيش  فرار از واقعيت  دارد براي  را وامي  مردم  گاهي  كه

  هـا برايشـان   آن  ي تهيه  كه  ببرند ولو آن  مواد مخدر پناه  بخورند يا به

بود در قمـار    مانده  برايم  را كه  پولي  تمام  زودي باشد. به  بسيار سخت

مديـد دور    هـاي  مدت  شديد بود كه  كار چنان  اين  ي و ضربه  باختم

  .»   ميز قمار نگشتم
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   شراب  ميهماني 

  شـرب   در خصـوص   شـاهانه   هـاي  و پاش  ريخت  ي درباره 

  راتاز خـاط   مختلف  در كتب  و نوش  عيش  خمر و مجالس

  كـه   شـده   نقل  زيادي  ها مطالب آن  و اذناب  پهلوي  خاندان

  ـ از دفتر اشرف محمود جم  كه  است  اي نامه  از آن  اي نمونه

  بـه   مختلـف   هـاي  خريـد مشـروب    با صورت  ـ همراه پهلوي

  :  است  كرده  ارسال  دربار شاهنشاهي
  واالحضرت  ميهماندر حدود نود نفر   شب  ، پنجشنبه شكرايي  آقاي« 

  و مشـروبات   شد شـام   دارند. دستور داده  دعوت  نشيني شب  به  اشرف

  هـم   همـايوني   حضـرت  اعلي  شود. چون  تهيه  صورت  مطابق  الزم

  باشد.  چيز بايد خوب  و همه  شام  البته ، مفتخر خواهند فرمود 

   دربار شاهنشاهي  وزارت 

نود   پذيرايي  احتياجات  ي بر تهيه  بنيم  وزارت  دستور مقام  به  عطف 

  صورت  ؛ اينك پهلوي  اشرف  واالحضرت  ، در كاخ شب  شنبه نفر در پنج

  :  زير است  شرح  به  مربوطه

  بطر  10                ويسكي 

  بطر  7            فرنگي  كنياك 

  بطر 30         سفيد و قرمز  شراب 

  بطر 80               سودا  

  بطر 50             سينالكو 

  بطر 80            آبجو آمريكايي 

  »بطر 70             المار  شراب 
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    سوم  فصل

  

  
  پهلوي  فرح

  فساد   شهبانوي

راز   و محـرم   شاهنشاهي  بازرسي  ، رييس فردوست  حسين 

  بـا شـاه    فـرح   آشـنايي   ي ، درباره و اسرار محمدرضا پهلوي

  گويد:   مي  چنين

  بـراي   استيصـال   از فـرط   هبود ك  فقيري  دختر دانشجوي  فرح« 

رود  مـي   در حصارك  اردشير زاهدي  سراغ به  مالي  كمك  دريافت

  وياليـي   كند. در حصارك  و زندگي  تحصيل  تا بتواند در پاريس

او منتظر شكار   جوان  از رفقاي  با تعدادي  اردشير زاهدي  بود كه

  نساز جـ   كننـده   نشسـتند و هـر مراجعـه    ها مـي  دخترها و زن

  قاتـا   بـه   شـد، بالفاصـله   مي  واقع  ، اگر مورد پسند زاهدي مؤنث

  رفقـايش   نبود او را به  رفتند و اگر مورد پسند زاهدي مي  خواب

  بـه   حصـارك   ها نيـز در همـان   آن  داد كه حضور داشتند مي  كه

  رفتند.  مي  خواب  قاتا
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و   نگليسـي ا  دوسـتان   بـه   و البتـه   زاهـدي   بود كار و شـغل   اين 

از   دختر با اطـالع   اين  رسيد. حال مي چيزهايي  هم  اش آمريكايي

  در حصارك  زاهدي  سراغ  به  پول  درخواست  براي  وضعي  چنين

  كند.  مي  زاهدي  خود را تقديم  كه اين  رود، يعني مي

محمدرضـا    به  بود كه  نيامده  دختر خوشش  از اين  البد زاهدي 

دهيـد او را    و اگر اجـازه   جا آمده اين  دختري: « كهزند  مي  تلفن

  او كيست  كه  قبلي  تحقيق  پذيرد و بدون محمدرضا مي.»  بياورم

  بـرد و در هواپيمـا بـه    مـي   فرودگاه  ، او را به او چيست  و خانواده

  نيـز بالفاصـله    فرح  كه  است  كند. معلوم مي  پيشنهاد ازدواج  وي

  پـول   ،از زاهـدي   پـيش   ساعت  تا يك  كه  يكند. دختر مي  قبول

  با شـاه   كه  قرار شده  ، حال است  معين  مفهومش  كه  خواست مي

  ي ملكـه «، » حصـارك   فرح»  ترتيب  كند. بدين كند و مي  ازدواج

و   تشــريفات  بــا آن  گــذاري تــاج  شــود و در مراســم مــي»  ايــران

  » گذارد! بر سر مي  ايد تاج ديده  از تلويزيون  كه  تجمالت

  

    پهلوي  فرح  نامشروع  روابط 

  نويسد: مي  فرح  ي پسر خاله  انصاري  باره  در اين 

گـارد    از فرمانـدهان   بـار يكـي   يك  و جوادي  فرح  ي رابطه  ي درباره« 

  از سـربازان   يكـي » نخجيـر   شـكارگاه «در   كرد كـه   حكايت  من  براي

  آدم  بود و ظاهراً چون  ديده  نامناسبي  را در حال  و جوادي  گارد، فرح

  آيـد و ضـمن   و نزد تيمسار مزبـور مـي    نياورده  ، طاقت بوده  متعصبي

  عفيفـه   زن  از يـك   كـه   كـرديم  مـي   گويد: ما خيال ماجرا مي  بازگفتن

  درميـان   هـم   طـور مسـايلي   اين  كه  دانستيم و نمي  كنيم مي  نگهباني

  ، تـاب  مخصـوص   هـاي  از خدمـه   يكـي   ك. بـار ديگـر در مكزيـ    هست
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شهبانو   كه  است  درست  اين  حضرت گويد: اعلي مي  شاه  آورد و به نمي

شـود و   مـي   سـرخ   معمـول   طبـق   هم  باشد؟! شاه  پسر داشته  دوست

  هم  گذارد و فرح مي  در ميان  با فرحرا   گويد، اما جريان نمي  چيزي

   كند. مي  را بيرون  مستخدم  آن

،  از جريـان   شـاه   اطـالع   كه  بگويم  را هم  بايد اين  روابط  در مورد اين 

  .»  يافت  ادامه  شاه  مرگ  نگرديد و تا زمان  آن  قطع  باعث

  گويد:  مي  جريان  اين  ي در ادامه  انصاري 
  در بيمارسـتان   شـاه   كـه   ايـامي   در همان  كه  شنيدم  از فرد موثقي« 

هـا   شـب   و فرح  بود، جوادي  مرگ  و در حال  بستري  قاهره»  معاذي«

  »بردند. سر مي  به  با هم  بيمارستان  انتظار خصوصي  قدر اتا

  گويد:  مي  قسمت  اين  در پايان  انصاري 

گوشـزد    شـاه   را به  بيگانه  و مردان  فرح  ميان  بارها وجود روابط  من« 

هـا   ايـن   دادنـد كـه    جـواب   نايشا»  تعجب  كمال«، اما با  بودم  كرده

    .»   نيست  مربوط  كسي  را دارند و به  خودشان  تنه  اختيار پايين

  ـ در خصـوص  در لنـدن   سـفير شـاه    ـ آخـرين  پرويز راجي 

  نويسد:   مي  خود چنين  در خاطرات  فرح  گري الابالي

  كند:  مي  نقل» آبزرور»  ي روزنامه  ـ صاحب  لرد بارنشون« 

، اردشـير   اسپن  المللي انستيتو بين  هاي از گردهمايي  در يكي« 

  معرفـي   نثار شاه خود را چاكر، نوكر و جان  در سخنانش  زاهدي

  مـتهم   ليـاقتي   بـي   را بـه   ايـران   نيـز دولـت    كرد و در پايان مي

رسـيد از   نظـر مـي    بـه   ـ كـه  شهبانو فـرح   موقع  . در اين ساخت

  جمـع   در ميـان   دولـت   بـه   نسبت  آميز زاهدي توهين  هاي گفته

كـرد و پرسـيد: نكنـد      او را قطـع   بود ـ صحبت   نيامده  خوشش

وزيـر بشـود،     نخسـت   خواست مي  خودش  كه خاطر آن اردشير به

از   پـس   بالفاصـله   كند؟ زاهـدي  مي  صحبت  دولت  طور عليه اين
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  مويكنار شهبانو آمد،   ، به برخاست  از جايش  حرف  اين  شنيدن

  را بوسيد! با ديـدن   گردنش  زد و پشت  كناري  او را به  اسبي  دم

  زدگـي  از شـگفت   حكايت  كه  و كيسينجر نگاهي  من  صحنه  اين

  .»  انداختيم  هم به  داشت  هردويمان

.  اسـت   دور نمانده  هم  مادرش  از چشم  فرح  رفتارهاي  اين 

  همـراه   كـه   سـفري   اولـين   بـه   بـا اشـاره    پهلوي  مادر فرح

بـا    فرح  ارتباطات  ي درباره  آمريكا داشته  ، به ، فرح دخترش

  گويد:   مي  آمريكا چنين  سران

هـا   و بـا آن   ها را نديده آمريكايي  از نزديك  تاريخ  تا آن  كه  من« 

يكـديگر را    زنان  كه  كردم مي  تعجب  ، خيلي حشر و نشر نداشتم

ديگـر در   يـك   با زنـان   صميمانه  خيليبوسند و مي  در حضور هم

  رقصند!  مي  حضور هم

  جمهور وقت ـ رئيس   كندي  نكشيد، چون  زياد طول  من  تعجب 

  در حـالي   رقصيد و محمدرضـا هـم    چند دور با فرح  آمريكا، هم

  حلقـه   ــ همسـر كنـدي   » ژاكلـين «را دور كمر   هايش دست  كه

  هاي رقص  در اين  تجربه  كه  آنبا   هم  بود با او رقصيد. من  كرده

  بـراي   ، مجبـور شـدم   بـودم   ناشي  اصطالح  و به  نداشتم  دو نفره

ــا او   را بپــذيرم  شــهردار نيويــورك  درخواســت  ادب  رعايــت و ب

  .»   برقصم

  ايـن   او نيـز بـه    و نزديكـان   ، دوستان پهلوي  بر فرح  عالوه 

اميـر ارجمنـد،     ليلـي   مفاسد مبتال بودنـد. از جملـه    قبيل

ديبـا او را    فريـده   ، كـه  اسرار فرح  و محرم  صميمي  دوست

  كند:   مي  توصيف  گونه  اين

در   ويـژه  ، بـه  بـودم   ناراضـي   ليلـي   جنسـي   پروايـي   از بي  من« 
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  گونـه   هـيچ   بدون  داشت  عادت  كه  نوشهر و كيش  هاي مسافرت

هـا   ده  كه  نداشت  اهميتي  هيچ  وارد دريا شود و برايش  پوششي

  كنند.  ها دارند او را تماشا مي و گاردي  نفر از نگهبانان

را   ، امـا او نظـرم   او تـذكر دادم   را بـه   موضوع  چند بار مورد اين 

  :   گفت  و مي  نداشت  قبول

  بال اسـتثنا بـدون    مردم  ي همه  كه  است  شده  در اروپا باب  االن 

  »  شوند! مايو وارد دريا مي
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     چهارم  فصل

  

  
   پهلوي  خاندان

  شـاه   ، همسران ، خواهران از برادران  مركب  پهلوي  خاندان 

  ي واسـطه  ديبـا بـه    ي خـانواده   چنـين  ها، هم آن  و فرزندان

  بــه  پايبنــدي  و  عــدم  حســاب  بــي  از ثــروت  منــدي بهــره

  فساد غوطـه   مختلف  ، در انواع امور عرفي  و حتي  اخالقيات

  شود.  مي  ها اشاره از آن  هايي نمونه  به  اند كه ور بوده

  

   آبستن  ي زاده شاه 

  خود چنـين   در خاطرات  باره  ، در اين ، وزير دربار شاه علم 

  نويسد:   مي

  را به  شهناز با خسرو جهانباني  دخت شاه  واالحضرت  ازدواج  موضوع« 

.  نيسـت   ، چـاره  دادم  جـازه ا«فرمودنـد:    . شاهنشـاه  رساندم  شاه  عرض

متأثر   خيلي  شاه  ي از قيافه  من» !؟ هست  هم  گويند شهناز آبستن مي
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زودتر كارها   ، هر چه گرفتم  و تصميم  خود نياوردم  روي  به  ، ولي شدم

فرمودنـد در  » در كجا باشد؟عقد : « پرسيدم  . فقط كنم  راه  را رو به

  » .  ما در پاريس  سفارت

  

  معتاد   حضرتواال 

ــم  ــاب  عل ــاي يادداشــت  در كت ــاره  ه ســاير    ي خــود، درب

  نويسد:   مي  شهناز پهلوي  خصوصيات
  ، بر حسب بودم  نكرده  مالقات  شهناز مدتي  شاهدخت  با واالحضرت« 

  دوري  خواسـتند بداننـد چـرا مـن     . مـي  كـردم   مالقـات   امر خودشان

  شـاه   منافع  شما بر خالف  ات: حرك كردم  عرض  صريح  . خيلي كنم مي

  شما را هـم   حركات  جلوي  بلكه  كنم مي  تنها دوري  نه  . من است  شده

.  دارم  بـاكي   هسـتيد، مـن    دختر شاهنشاه  . فكر نكنيد چون گيرم مي

  قـرص   . شما را با دادن ايست .... پدر سوخته جعلق  ي شوهر شما، پسره

  ديگر از بين  . شما هم است  گرفتهتأثير و نفوذ خود   تحت  و حشيش

  »  ايد. رفته

  

    رقاص  ي ملكه 

  و از دوسـتان   دربـاري   از وابستگان  يكي  كه  فرمانفرمائيان 

  دوم  ثريا، زن  ملكه  ي شد، درباره مي  محسوب  شاه  صميمي

  كند: مي  زير نقل  شرح  را به  اي ، خاطره شاه

در   شـان  مجلـل   در ويـالي   و همسـرش » عـال   حسـين »  شـب   يك« 

بر پـا كردنـد.     بالماسكه  مجلس  شهر بود يك  در دل  بازار كه  نزديكي

  داشتند و پشت  چهره  به  نقاب  همه  چهار نفر وارد شدند كه  آخر شب
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.  ها را نشـناختم  از آن  كدام  هيچ  تاالر نشستند. من  ي در گوشه  ميزي

آمـد و    عـالء نـزد مـن     بعد خانم  كردند. كمي  مشروب  ها تقاضاي آن

  درنگ  بي  . من چهار نفر بود برقصم  جزء آن  كه  با خانمي  كه  خواست

  رقص  جايگاه  طرف  بانو را به  و آن  كردم  مختصري  و تعظيم  جلو رفتم

  و زيبـايي   قو بـر   قپـر زر   و شلوار اسـپانيايي   او پيراهن  كردم  هدايت

  سـياهي   بزرگ  . نقاب بر سر داشت  دار مناسبي بهل  و كاله  داشت  تن به

  سـبز درخشـانش    هـاي  بـود وتنهـا چشـم     را پوشانده  بيشتر صورتش

  داشتم  و سعي  كردم  با او صحبت  و من  رقصيديم  بود. ما با هم  نمايان

  حـرف   كلمه  كرد و يك مي  را حفظ  اش ، اما او فاصله او كيست  بفهمم

او   بـه   با طعنه  بود. سرانجام  چسبانده  هم  به  ا محكمها ر زد و لب نمي

شـما را    جا جلو همه  هستيد، همين  كي  نگوييد كه  من  اگر به:« گفتم

  .»  بوسم مي

و بـا  » نكنيـد!   گسـتاخي «، نجوا كرد:  را برگرداند و با عجله  او رويش 

  .»  ثريا هستم  من«افزود   خشني  صداي

او   بـه   نسـبت   داد. شـاه  را بر باد مـي   ام زندگي  هبوس  بريد. يك  نفسم 

  بـه   بـود. خـدا را شـكر كـه      مـراقبش   حسود بود و هر لحظه  خيلي

  »  آمد.  حرف

  

    شبانه  شاهكارهاي 

  گويد:  مي  باره  خود در اين  ديبا در خاطرات  فريده 

آميـز   جنون  ، كارهاي دارم  شاهانه  هاي از ميهماني  كه  اي خاطره  من« 

  زنـان   برخـي   نمونـه   بـود. بـراي    آخر شب  پاياني  در ساعات  ميهمانان

،   تمام ، به كالن  بندي  شدند در برابر شرط حاضر مي  حاضر در ميهماني

تيـز   اسـتريب «ها  غربي  اصطالح  و به  شده  لخت  جلو حاضراندر 

ـ   ها نبود و بعضي خانم  منحصر به  شدن  برهنه  اين» كنند!   انآقاي
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  بـه   اقـدام   كـالن   هاي بندي در برابر شرط  هم  و رسم  اسم  داراي

  »  كردند. مي  شدن  لخت

  

    غريبه  با مردان  خواهر شاه  رقص 

  نويسد:  مي  در خاطراتش  باره ديبا، در اين  فريده 

  ) دوسـتي  شـاه   (خـواهر كوچـك    با فاطمه  فرزند برادرم  رضا قطبي« 

  گرفت مي  رقصيد و گرم مي  ها با فاطمه در ميهمانيبود و   برقرار كرده

  »  آيد.  بيرون  همسرش  از درگذشت  ناشي  از افسردگي  تا فاطمه

  

    ميهماني  اولين 

  جشـن   اولـين   خود بـه   ، در خاطرات ديبا، مادر فرح  فريده 

  كنـد و وضـعيت   مي  ، اشاره كرده  شركت  در آن  كه  درباري

  كند:  مي  زير بيان  شرح  جا را به آن

  هـاي  از خـانواده   باز شد، تصويري  دربار سلطنتي  به  پايم  كه  اوايلي« 

و تصــور   خــود داشـتم   را در ذهـن   ونـوزده   هيجــده  قـرون   سـلطنتي 

و   پوشـيدن   كفـش   موقـع   حتـي   سلطنتي  هاي افراد خانواده  كردم مي

در برابـر    همـه   رفـتن   راه  شوند و موقـع  نمي  خم  هم  پا كردن  جوراب

  آينـد! امـا بعـدها ايـن     مـي   تعظيم  شوند و در و ديوار به مي  ها خم آن

  كه  شب  پاياني  در ساعات  كه  و ديدم  فرو ريخت  پندار و تصور در من

كننـد و   مـي   هـا را خـاموش   چـراغ   ، ناگهان است  پايان  رو به  ميهماني

  كه  كردم  تعجب» را ببوسد!خود   دستي  نفر بغل  هر كس«گويند:  مي

  و يا آدمـي   دهد ميرآخور شاه مي  اجازه  چطور خواهر يا همسر پادشاه

  » ببوسد! او را »  خرم  علي رحيم»  بد رفتار مثل
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    يك  ي درجه  رقاص 

  گويد:  ، مي ، خواهر شاه» شمس»  ي ديبا درباره  فريده 

،  پهلـوي   ي خـانواده   اعضـاي   در ميـان   كـه   كـنم   اشاره  است  خوب« 

  بـود. خـود واالحضـرت     يـك   ي درجه  ، رقاص شمس  واالحضرت

  ي رقاصـه   را از يـك   عربـي   رقـص   كرد كـه   تعريف  برايم  شمس

    .»   است  ياد گرفته  قسميرا طار  نام به  مصري

  :  كند كه مي  اضافه  و در ادامه 

هيلـر    وينسـنت  خـود بـا    دوم  ازدواج  از زمـان   خواهر شاه  شمس« 

  »  بود.  شده  و مسيحي  داده  و مذهب  ، تغيير دين آمريكايي

  

  ؟! نشيني  شب  مادر و بساط  ي ملكه 

مــادر   ي ملكــه  هــاي نشــيني شــب  ي ديبــا دربــاره  فريــده 

  نويسد: مي

بـر    و ساز و ضـرب   نشيني  شب  مادر، بساط  ي ملكه  ها در كاخ شب« 

و   مادر و سر و زندگي  ي و روز ملكه  حال  به  اوقات  گاهي  قرار بود. من

  معنا بود و بـه   بي  زن  اين  براي  و غصه  . غم خوردم مي  او غبطه  نشاط

  . نداشت  اعتقادي  هم  پيري

آمدنـد و   مـي   كـاخ   بـه   ايـران   از راديـوي   نوازنـده   عده  يك  هر شب 

  بود.  ضرّابي  ملوك  خانم  او هم  محبوب  ي خواننده

فرخـزاد و    فريـدون   ي و زنانـه   ظريـف   حركات  اواخر عاشق  اين 

او   كـاخ   بـه   فريـدون   هـر شـب    بود و گويي  و آواز او شده  رقص

  آمد.   مي

ــه  ــاي در برنام ــر پيشــخدمت  ي شــبانه  ه ــده  او دو دخت و   (هاي

  اوقـات   داشتند، گـاهي   نشين و دل  گرم  صدايي  كه  ) هم مهستي
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  » رقصيدند. خواندند و مي مي  اشعاري  ضرابي  وكمل  تشويق  به

  

    استخر اختصاصي 

  خاطرات  مادر به  ي ملكه  فساد اخالقي  ي ديبا درباره  فريده 

  كند:  مي  زير اشاره

آلود  و گوشت  فربه  مادر با اندام  ي ملكه  تابستان  از روزهاي  بسياري« 

  اســتخر جلــو كــاخ  ) داخــل پســرش  (دوســت  اهللا ذبــيح  خـود همــراه 

ها را  آن  كه  اوقات  گاهي  كرد و محمدرضا هم خود شنا مي  اختصاصي

   »  داد. مي  تكان  دست  برايشانديد،  مي

  از مـرگ   پـس   كند كه مي  ديبا اشاره  ديگر فريده  در جاي 

  علي  رحيم  نام به  پسري  دوست  پور، مادر شاه ملك  اهللا ذبيح

  كند.  و پا مي  خود دست  براي  خرّم

ــاره  ــاال، زهــرا مشــهدي  مطالــب  صــحت  ي درب از   يكــي  ب

  گويد:   مادر، مي  ي ملكه  مخصوص  هاي نديمه

،  رضاشـاه   درگذشـت   اول  سـال   از همـان   حضـرت ' مادر اعلـي « 

و   اهللا ذبـيح   و در حقيقـت   كـرده   پسر عوض  دوست  تعداد زيادي

آبـرو در    حفـظ   و براي  دهاو نبو  ، شوهر رسمي علي  بعدها رحيم

عقـد    مـادر بـه    ي ملكه  بودند كه  كرده  شايع  دربار چنين  محيط

  .»   است  دو نفر درآمده  اين  شرعي

  

  گردها با دوره  و رقص  مادر ملكه 

شـهر شـيراز     به  كه  سفري  خود به  ديبا در خاطرات  فريده 

  نويسد: ، مي كرده  اشاره  داشته
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  ، متوجه بود رسيديم  شده  ساخته  تازه  كه  فرودگاه  ي هجاد  به  وقتي« 

.  داشـت »  سرخ  گل»  نام بسيار زيبا به  نامي  كه  شدم  نوسازي  رستوران

  . موقع و بياشاميم  بخوريم  چيزي  رستوران  اينتا در   كرديم  توقف

  فرودگـاه   اصـلي   ي جاده  روي روبه  درست  كه  از غذاخوري  خروج

  پسركي  كه  گرد شديم  دوره  زن  ويولون  يك  ، متوجه داشت قرار

نيز   رقاص  دخترك  كرد و يك مي  او را همراهي  تنبك  با نواختن

  ما متوجه  با ديدن  نفره  سه  گروه  . اين داشت  تن  به  محلي  لباس

آمدند   طرفمان  به  درنگ . بي هستيم  پولداري  مشتريان  شدند كه

و   هـا محلـي   آن  موسـيقي   ي كردنـد. زمينـه    نواختن  به  و شروع

  بــه  نوازنــدگان  قاتفــا  بــود. بـه   و بـا احســاس   گــرم  العــاده قفـو 

  مـردم   و مثـل   رفتـيم   (بلـوار) فرودگـاه    راه  باغ  چمن  ي محوطه

  ي و ترانه  چند آهنگ  ها برايمان و آن  نشستيم  چمن  روي  عادي

  و در حـالي   ما بلند شـديم   دند. بعد همرا نواختند و خوان  محلي

و   رقـص   بودند به  ما شده  متوجه  شب نيمه  هاي گذران خوش  كه

  !»   پرداختيم  پايكوبي

  

     بارگي  وليعهد و زن 

  بـه   وي  از پدر به  كه  است  رضا (وليعهد) چيزي  بارگي  زن 

  بـان از ز  وي  از فساد اخالقـي   هايي . نمونه است  رسيده  ارث

  مسـعود انصـاري    احمـد علـي    اش صميمي  و دوست  همراه

  :  است  چنين اين

  رضا، بـرادر رضـا) نشسـته    دختر علي  (دوست  ، رضا و پري من« 

  حرف  و از هر دري  داديم مي  گوش  ماليمي  موسيقي  و به  بوديم

  رضا نگـاه   به  بدجوري  پري  شدم  اثنا متوجه  در اين  كه  زديم مي
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  كه از آن  كند. پيش مي  استقبال  دلبري  از اين  كند و رضا هم يم

  كـار خـوبي    : ايـن  رضـا گفـتم    بـه   تر شود در فرصتي كار خراب

  ، امـا دوسـت   است  دختر زيبا و آزادي  پري  است  . درست نيست

آيـد.   مـي   از او خوشـش   رضا هم و ظاهراً علي  دختر برادر توست

مـورد    رضا را در ايـن   و نظر علي  روم مي  : بسيار خوب رضا گفت

  و او گفتـه   كـرده   رضا صحبت با علي  كه  گفت  . بعد هم پرسم مي

دختر   رضا و آن  ميان  است  و مطالبي  او نيست  ي مسئله  اين  كه

  كنند.   را انتخاب  خودشان  بايد راه  خودشان  كه

  و ناراحــت  ن. او را خشـمگي  رضـا را ديـدم   روز علـي   آن  فـرداي  

)  Eishefte Grandeكـرد (   زد و تكـرار مـي   مي  قدم  ؛ مرتب يافتم

و   شـده   او خنجر زده  به  از پشت  بود كه  آن  ظاهراً منظورش  كه

و   نشسـتم   صـحبت   . با او به است  شده  نامردي  او سخت  در حق

  دختـر را دوسـت    : سـخت  . گفـت  كنم  آرامش  كمي  كردم  سعي

  ي رابطـه   او و به  رضايت  ي مسئله  به  و چون  اوست  عاشقدارد و 

  او يـادآوري   بود به  رضا زده  به  را كه  و حرفي  كردم  دو اشاره  آن

  خود رضا و پـري   را به  ، اما مسئله نبودم  راضي  : من ، گفت كردم

  چنـين   مـن   رضا در حق  كردم ، زيرا هرگز فكر نمي واگذار كردم

  ي رابطـه   هـر حـال   باشد. به  وفايي بي  دختر چنين  پري كند و يا

كـرد    رضا را ناراحت علي  امر چنان  و اين  يافت  ادامه  رضا و پري

  .»   خير گذشت  به  كرد كه  هم»  خودكشي»  به  گويا اقدام  كه

  از غيـرت   خبري  افرادي  چنين  در شخصيت  است  طبيعي 

  بـه   خـانواده   طبيعـي   هـاي نخواهـد بـود و مرز    و مانند آن

  در ايـن   در خـاطراتش   . انصـاري  فروخواهد ريخت  سادگي

  گويد: مي  باره
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قـرار    ] آمريكا [ خبرداد كه   اش خانه  محافظين  روز وليعهد به  يك« 

هـا دسـتور    آن  شوند و بـه   مشغولشنا   به  با پسري  همسرش  است

  »  نشود.  آنان  مزاحم  داد تا كسي

  

    و عشرت  گيآوار 

  گويد:  مي  باره  در اين  انصاري 

بــرد،  ســر مــي بــه  در آوارگــي  شــاه  ي خــانواده  كــه  هنگــامي« 

  كـه   را ديـدم   دختـرش   وليعهد بـا دوسـت    از روابط  هايي صحنه

ها رضا (وليعهد) بـا دختـر    . مدت كنم را بازگو مي  از آن  اي نمونه

دختـر را    . اين باخت مي  عشق، نرد  معروف  براينر، هنر پيشه  يول

  بود.  با رضا آشنا كرده  اردشير زاهدي

  كـرد، امـا ايـن    نيـز مـي    شاه  ظاهراً در حق  كه  هايي محبت  از همان 

  كرد، تـا جمـع   رضا نمي  به  خاصي  توجه  در خلوت  كه دختر زيبا با آن

  چنـان   بودـ فوري  و خبرنگار هم  اگر دوربين  ديدـ بويژه را مي  وسيعي

  . از جملـه  جانند در دو قالـب  يك  گويي  چسباند كه رضا مي  خود را به

» آكـادير «از   كـه   ، در سفري بوديم  مراكش  كه  در ايامي  خاطر دارم به

  از هواپيمـا در مقابـل    شـدن   پيـاده   ، موقـع  رفتـيم  مي» كازابالنكا»  به

هنـر    و مثـل   شـت رضـا گذا   لـب   بـه   لـب   از خبرنگاران  زيادي  ي عده

  »  كشيد.  او را در آغوش  سينمايي  هاي در فيلمها  پيشه

  

    پهلوي  و مفاسد خاندان  ساواك 

  اطالع  مفاسد دربار پهلوي  در خصوص  نكات  ترين از جالب 

  سـاواك   . مـأموران  اسـت   ها بـوده  برنامه  گونه از اين  ساواك
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  هـاي  ا در گزارشدربار ر  اعضاي  اخالقي  از تخلفات  مواردي

  شود:  مي  ها اشاره از آن  برخي  به  اند كه نموده  خود منعكس

 51482ـ   2  ي شـماره   در گـزارش   سـاواك   ي مأمور ويژه 

  ي ، مــدير كابــاره از حجــازي  نقــل  بــه 8/12/38  ي مورخــه

  نويسد:   مي  ، چنين»نو  شكوفه«

  براي  را كه  يخارج  هاي يا چند نفر از رقاصه  يك  مجبورم  من« 

و   مقـدم   در اختيار سپهبد علوي  آورم مي  ايران  به  برنامه  اجراي

  هــم  اوقــات  و بعضــي  بگــذارم  شــهرباني  امــاكن  ي اداره  رئــيس

از   . بيش كنم مي  شاهپورها معرفي  و به  دربار برده  ها را به رقاصه

ــه ــرادران   هم ــا، (ب ــاهپور حميدرض ــا و ش ــاهپور محمودرض   ، ش

  » كنند. مي  افراط  كاباره  هاي با زن  محمدرضا) در معاشرت

  حميدرضـا پهلـوي    ي دربـاره   از ساواك  ديگري  در گزارش 

  :  است  آمده  ) چنين (برادر شاه

معتـاد    هـرويين   به  خود ايشان  همسر شاهپور حميدرضا مثل« 

  و اصـوالً زن   داشـته   نـامطلوبي   سـوابق   و از نظـر ناموسـي    است

  طـور غيرشـرعي   ها به آن  فعلي  ي و دو بچه  نيست  ايشان  شرعي

  »  اند. دنيا آمده  به

  ي شماره  به  ديگري  ، گزارش در ادامه  ساواك  ي مأمور ويژه 

  : است  كرده  نقل 7/12/38  ي مورخه 1/512ـ  3ـ  2

  هـاي  از كاباره  در يكي  پيش  همسر شاهپور حميدرضا چندي« 

،  اقبـال   هوشـنگ   در دامـن   مستي  و در حين  كرده  مست  تهران

  انجـام   اي ناشايسـته   و حركات  وزير، نشسته  نخست  ي برادر زاده

كنـد   مـي   عنـوان   ماجرا در جايي  دهد و چند روز بعد از اين مي

  »  و....  داريم  جنسي  روابط  با شاه  غفاري  و پري  من
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    دود و منقل 

با مواد مخـدر و خصوصـاً     تنگاتنگي  اطارتب  پهلوي  خاندان 

  (همسر اول  پهلوي  الملوك  تاج  باره  داشتند. در اين  ترياك

  گويد: ) مي رضاشاه

  تريـاك   هـر روز مقـداري    طـور مرتـب   بـه   بـودم   كـه   در تهران  من« 

»  روزانـه   غـذاي «بـا    كنيـاك   هـم   گيالس  و يك  كردم مي  استعمال

  هـم   بـه   در خـارج   من  ي ساله  چهل  ي برنامه  ! اما اين خوردم مي

  رفـتن   موقـع   روزانه  رضا شاه  كه  كنم  شما عرض  ! خدمت ريخت

  كرد و در بـين  مي  استعمال»  ترياك  چند بست»  شهري  كاخ  به

  » شدند.  اي حرفه  رضا و حميدرضا ترياكي ، غالم رضاشاه  هاي بچه

در   اي خــانواده  چنــين  و اعضــاي  فرزنــدان  اســت  طبيعــي 

ديبا   ايفا كنند! فريده  اي عمده  نقش  مواد مخدر هم  ققاچا

  :  است  نگاشته  چنين  خصوص  در اين

هـا   مواد مخدر بود و سال  ي عمده  فروشنده  ، يك قاسم  دايي«  

كـرد.   مي  را توزيع  رضا پهلوي و غالم  اشرف  به  متعلق  هاي ترياك

  ترياك  كشت  بعد از ممنوعيت  و هم  قبل  هم خواهر و برادر  اين

  آن  داشـتند و جالـب    خشـخاش   ي صدها هكتار مزرعه  در ايران

  بـا كشـف    مبـارزه   بودند در عين  موظف  ژاندارمري  نيروهاي  كه

  دو شـاهزاده   ايـن   از مـزارع   عـادي   كشاورزان  مواد مخدر توسط

  كنند!   محافظت

،  از مزارعشـان   آمده  عمل  به  هاي بر ترياك  وهخواهر و برادر عال  اين 

شـد   مي  كشف  ژاندارمري  توسط  كه  ساير قاچاقچيان  هاي ترياك
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  توزيـع   و خـارجي   داخلـي   و در بازارهـاي   شـده   را نيـز صـاحب  

  بـود كـه    قدر صميمانه آن  قاسم  ودايي  اشرف  ي كردند. رابطه مي

  »  كرد.  او هديه  يد و بهخر  ضد گلوله  اتومبيل  يك  اشرف
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     پنجم  فصل

  

  
   درباريان

ـ  سياسـي   قـدرت   نخسـت   ي حلقـه   عنوان  به  دربار پهلوي 

ــوي  اقتصــادي ــه  عصــر پهل ــاحبان  اي مجموع ــوذ،   از ص نف

را   كشـوري   و مقامـات   ارتـش   ، امـراي  خـانوادگي   دوستان

  ي هخـانواد   ي پايـه  هـم   از مواقع  در برخي  شد كه مي  شامل

گذاشتند.  ، تأثير مي نفوذ كرده  در امور كشور اعمال  پهلوي

  هـرم   از رأس  فسـاد ناشـي    جمعي  در چنين  است  طبيعي

  هايي رسد. موارد زير نمونه مي  افراط  ، به تشديد شده  قدرت

  .  است  دربار پهلوي  از مفاسد اخالقي

  

    و بودجه  برنامه  تا رياست  از رقاصي 

  گويد:  مي  باره  ديبا در اين  فريده 

آشـنا    نوازنـدگي   و ادوات  با آالت  بود كه  كسي  عبدالمجيد مجيدي« 

  اپـراي   ي خواننـده   هـم   رقصـيد. همسـرش   مي  خوب  خيلي  بود و هم

ها  در ميهماني  داشت  عالقه  خيلي  مجيديبود. عبدالمجيد   تهران

هـا   تقليد كند و ميهمـان را   آمريكايي  ي هارولويد هنرپيشه  اداي
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دربـار و    هـاي  در ميهمـاني   شـركت   ي واسطه  به  را بخنداند! وي

  »  ارتقا پيدا كرد.  و بودجه  برنامه  تا رياست  هايش بازي دلقك

  

    زنان  آزادي 

  گويد: مي  باره  ديبا در اين  فريده 

  بـه   د كهبو  زنان  آزادي  در موضوع  فعال  زنان  از جمله  اباصلتي  پري« 

وزيـر كشـور دادنـد تـا در       او را بـه   نـام   فـرح   و حمايـت   من  سفارش

  زنــان  آزادي  ي دربــاره  قــرار گيــرد. وي  ، جــزء نماينــدگان انتخابــات

باشـند و    داشـته   جنسي  هاي آزادي  بايد مانند مردان  زنان: « گفت مي

آزاد باشند ايد ب  هم  باشند، زنان  داشته  توانند چند زن مي  اگر مردان

   »  پسر بگيرند!  تا چند دوست
بود،   امور خارجه  كارمند وزارت  كه  افكار در جلو شوهرش  با اين  وي 

  نيز هر وقت  شوهرش  كه اين  كرد و جالب مي  مغازله  مختلف  با مردان

را   همسـرش   كه  مردي  آمد و به مي  بوسيد پيش را مي»  پري»  مردي

  »  مرسي: « گفت بود مي  بوسيده

در   فسـاد بـود، بلكـه     تنها خـود اهـل    نه  مجلس  ي نماينده  اين 

كرد و بـا   خود را ابراز مي  و تالش  ، سعي نهايت  به  هم  آن  ترويج

  را بـه   و زنـان   ، مردان خاص  و ابتكارات  شبانه  هاي پارتي  تشكيل

  ، گاهي مونهن  عنوان  . به داشت وامي  بستر شدن و هم  با هم  رقص

  در آن  كـرد كـه   بر پـا مـي    مجرد ميهماني  هاي خانم  براي  اوقات

  شـدند. ايـن   مـي   دعـوت   و يا ورزشكار معـروف   هنرپيشه  مردان

  گذشـته   هاي سده  هاي فروش  بازار برده  به  شباهت  بي  ميهماني

آشـاميدند،   خوردنـد و مـي   مـي   خـوب   همـه   كـه  نبود. بعد از آن

  دعوت  شد. مردان برگزار مي  شب  هاي تا نيمه  ر رقصدو  چندين
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  مثـل   رفتنـد و درسـت   مـي   ميز مـدوري   روي  ميهماني  به  شده

  شـد. اگـر مـردي    مـي   ها تعيين آن  براي  مبلغي  حراجي  جلسات

  او بـه   آوردن  دسـت  بـه   ها بـراي  خانم  گرفت قرار مي  مورد توجه

كـرد   بيشتر را پيشنهاد مي  غيمبل  پرداختند و هر يك مي  رقابت

  در اختيار بگيرد!   شب  مانده  باقي  ساعات  مرد را براي  تا آن

از   در آن  بـود كـه    هـايي  ميهمـاني   برگـزاري   پـري   از ديگر اقـدامات  

  آمـد. در ايـن   مـي   عمل  به  دعوت  كشوري  هاي ها و شخصيت چهره

  عـوض «خود را   انهمسر  كشي افراد با قرعه  شبانه  هاي ميهماني

  قاتـا   بـه   بـا همسـر فـرد ديگـري      قيد قرعه  به  و هر يك»  كرده

  »رفتند!  مي  خواب

ديبـا،    فريـده   ي گفتـه   بنـا بـه    رفتارهـايي   چنين  رغم علي 

  زيـادي   از محبوبيت  سياسي  رجال  در ميان  اباصلتي� پري

  .  داشت  درباريان  در ميان  برخوردار بود و نفوذ زيادي

  

    فروشي  و ناموس  ارتش  امراي 

  خـاطراتش   ي ) در ادامـه  (مـادر شـاه    پهلـوي   الملـوك  تاج 

  نويسد: مي

  ارتقـاي   هايشان دختر يا زن  قرار دادن  با واسطه  ارتش  امراي  بعضي« 

  عبـاس   آقاي  تر همين ققرمسا  كردند. از همه مي  را مطالبه  شان درجه

  امثـال   . خيلـي  پشـگل   عباس  گفتم او مي  به  من  بود كه  باغي  قره

  يـا دخترانشـان    را زنانشان  هايشان درجه  بودند كه  پشگل  عباس

  كردند. مي  از محمدرضا گدايي

  اواخــر پــدر زن  در ايــن  كــه  هــوايي  سرلشــكر نيــروي  همــين 

  ايـن   ي محمدرضـا داد از نمونـه    را به  محمدرضا شد و دخترش
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  !   ها است ققرمسا

  آورده  كـاخ   او را تـوي   بود كه  شده  دختره  اين  خام  محمدرضا چنان 

  قفكـر طـال    فرزنـد بـه   4  با داشتن  فرح  كشيد كه  جايي  بود و كار به

  و آبروريـزي   قطـال   حتمـاً كـار بـه     شـدم  نمي  واسطه  افتاد و اگر من

محمدرضا   يآشناي  ي بود و واسطه  ققرمسا  هم  علم  كشيد. اسداهللا مي

  شد .  مي  ارتش  و امراي  رجال  و زنان  با دختران

  ي رتبـه   عـالي   از افسـران   اي عـده   محمدرضا درمعيـت   روز كه  يك 

، سرلشگر  رفته مي  اصفهان  به  بازديد از مراكز نظامي  براي  ارتش

  را كـه   خـودش   بـود دختـر خوشـگل     هـوايي   از نيروي  آزاد كه

دختـر را    آورد و در هواپيما ايـن  مي  بود همراه  شاگرد دبيرستان

البـد از    كه  تعليماتي  طبق  نشاند و دختر هم كنار محمدرضا مي

  كند!  مي  خودش  بود محمدرضا را خام  گرفته  پدر خودش

  شـود. طوفانيـان    ارتشبد طوفانيان  جانشين  خواست سرلشگر مي  اين 

را او   هـوايي   نيـروي   خريدهاي  بود و همه  محمدرضا نزديك  به  خيلي

  ، مـورد عالقـه   داشـت   و كتـاب   داد و با محمدرضـا حسـاب   مي  انجام

  او بود!   امين  محمدرضا و بهتر بگويم

  طوفانيـان   كرد ـ زير دسـت   كار مي  با طوفانيان  كه  سرلشگر آزاد هم 

  كنـد و بـراي    محمدرضا نزديـك   را به  فكر افتاد خودش  اين  بود ـ به 

  دختـر از حقـه    ايـن   كـه   كرد .بايد بگويم  را واسطه  كار دخترش  اين

محمدرضا   بود كه  كرده  محمدرضا را خام  روزگار بود و طوري  بازهاي

  »   بگويد.   او نه  هاي در برابر خواهش  توانست نمي

  

    انحراف  علم 

  بـه   تـوان  مـي   عصر پهلـوي   درباريان  مشهورترين  از جمله 
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و   وزيـري   نخسـت   ها سمت سال  كرد كه  اشاره  علم  سداهللا

. او نيـز هماننـد    داشـت   دربار را بر عهده  وزارت  آن  در پي

  ) در مفاسـد اخالقـي   دربار (محمدرضا پهلوي  ي سرسلسله

  .  داشت  يد طواليي

  تنظيم 1336  دي 10در   كه  ساواك  از گزارشات  در يكي 

  چنين  علم  اسداهللا  از زندگي  جنبه  اين  ي ، درباره است  شده

  : خوانيم مي

  خيلي  زن  گذراند و به مي  عياشي  را به  اش كاري بي  اوقات  علم« 

هـا   بـا زن   و نـوش   عيش  ها مجالس شب  و غالب  مند است عالقه

  » .  است  او زن  و ضعف  حساس  ي دارد. نقطه

  ) چنـين  بـا شـاه    مـن   خود (گفتگـوي   در كتاب  خود علم 

  گويد: مي

  ملحق  من  جا به اين  ام . معشوقه برگشتم  كيش  امروز بعد از ظهر به« 

  »  .  گذراندمرا   بسيار دلچسبي  شد و ساعات

  ديگر:   اي و نمونه 

تا چنـد روز را بـا     رفتم  سوئيس  به  مخفيانه 1354مرداد  12« 

با   كه  همسرم  به»  زوريخ«. بعداً در  بگذرانم  خوشي  به  ام معشوقه

  جا بـا هـم   . از آن شدم  ، ملحق داشت  مالقات  وعده  پزشك دندان

  .»   برگشتيم  تهران  به

ــه  هــا قصــد تعــرّض از ميهمــاني  در يكــي  وي    زن  يــك  ب

  كـه  ايـن   ضـمن   زن  پرورانـد، امـا آن   را در سر مي  انگليسي

  رغـم   به  كه ا از اينكند، او ر را رد مي  با علم  پيشنهاد رابطه

دهـد   مـي   ادامـه   اش فساد اخالقي  به  همسر باز هم  داشتن
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  انتقـاد از وي   بـه   علـم   بـه   اي نامـه   كند و طـي  مي  شماتت

  پردازد:   مي

بـا هـر   دارنـد    تـو دوسـت    مثـل   هـايي  چرا تـو و آدم   دانم نمي  من« 

  ناكثـر مـردا  بسـتر شـوند.     خواهـد هـم   مـي   دلشان  كه  دختري

  دانـم  نمـي   كنند. من اكتفا مي  همسرانشان  تنها به  و اروپايي  انگليسي

  نداشته  همسري  كند. اگر مردي مي  شما را تحمل  همسر شما چگونه

باشد،   مخالف  جنس  خود دنبال  ارضاي  براي  كه  است  باشد، طبيعي

  زنـان   ، چرا بايد در پي است  همسر زيبايي  داراي  مردي  وقتي  ولي

  هـاي  و بچـه   همسر آينده  براي  خواهم مي  من  هر حال  ديگر باشد. به

در   هميشـه   باشـم   داشـته   بـا شـما رابطـه     . اگر من بمانم  باقي  خودم

  احسـاس   هـايم  و بچـه   خـودم   ي با همسر شما و شوهر آينده  مواجهه

  » كرد.  خواهم  گناه

  هـا و كشـمكش   رقابت  تمام  رغم ديبا به  فرح  كه  آن  جالب 

از   همسر علـم   شكايت  به  ، در پاسخ داشت  با علم  كه  هايي

در   كنــد! علــم مــي»  طرفــداري«او   عفــت  خــالف  اعمــال

  نويسد:  مي  باره  خود در اين  خاطرات

  فرمايشاتشـان   ، در طـي  داشـتم   بـا شاهنشـاه    كه  امروز در مالقاتي« 

  از نـق   دسـت   كـه   است  گفته  رتانهمس  شهبانو به  راستي«گفتند: 

كنار بيايـد    با شما بردارد. يا بايد ياد بگيرد با اوضاع  دائمي  زدن

  كـه : « دادم  جـواب   مـن » را ببندد و برود.  چمدانش  كه  و يا اين

  ، معمـوالً زنـان   مـرا گرفتـه    شهبانو طـرف   ام كرده  تعجب  خيلي

  »  بگيرند.  جبهه  دهند بر ضد ما مردان مي  ترجيح
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     اخالقي  هويدا و انحرافات 

عصــر   درباريـان   مشـهورترين   هويـدا از جملـه    اميرعبـاس  

و   وزارت  در كســوت  از دو دهــه  بــيش  كــه  اســت  پهلــوي

. او نيز  قرار داشت  پهلوي  خاندان  در خدمت  وزيري  نخست

  مفاسد اخالقي  به  محمدرضا پهلوي  مانند ساير اطرافيان  به

  سـاواك   هـاي  از گزارش  در يكي  رابطه  بود. در همين  لودهآ

  : است  آمده  چنين
  علـت   ي دربـاره   مـردم   حـزب   پارلمـاني   فراكسـيون   از اعضاي  يكي« 

  گويد:  مي  هويدا از همسرش  جدايي

شـاهرود    بـه   همسـرش   قاتفا  وزير به  نخست  كه  در مسافرتي« 

  فاميـل   كـه   لقاءالدولـه   نـام  بـه   نفوذيبا  جا با زن بود در آن  رفته

پـردازد.   نيز مي  امور مملكتي  انجام  و به  مالقات  هويدا نيز هست

،  ليال امامي  خانم  ، هويدا به دولتي  تشريفات  از ورود و اتمام  پس

  گويد:  مي  همسرش

  محلـي   بايد با مقامـات   من  ، چون بمان  لقاءالدوله  تو در منزل« 

نـزد شـما     خوابيدن  . موقع ها باشم را نزد آن  و شام  كنم  مالقات

  هويـدا خبـري    آقاي  ، از آمدن گذشته  از شب  آمد. پاسي  خواهم

  ي در شـهر از خانـه    گـردش   ي بهانـه   هويـدا بـه    شود. خانم نمي

  رود. چـون  فرمانـدار شـاهرود مـي     ي خانـه   و به  خارج  لقاءالدوله

  شـوند و خـانم   نمي  اند طبعاً مانع شناخته ميگارد او را   مأمورين

  جـا اسـتراحت   وزيـر در آن   نخسـت   كه  وارد اتاقي  هويدا سرزده

كنـد   مـي   مشـاهده   تعجـب   با كمال  شود، ولي مي  است  كرده مي

فرمانـدار    ي وسـيله   بـه   از قرار معلـوم   كه  پسر بچه  هويدا با يك

باشـد.   مـي   مشـغول   عفـت   خـالف   عمـل   به  شده  او آورده  براي
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هويـدا    خانم  براي  شديدي  ناراحتي  باعث  منظره  اين  ي مشاهده

  از هويـدا تقاضـاي    و در تهران  را ترك  منزل  شود و بالفاصله مي

    »  كند. مي  قطال

تنهـا    نـه   آور اخالقـي   نفـرت   انحرافـات   اين  كه  آن  جالب 

بـا    نيـاورد، بلكـه    اهمهويدا را فـر   و بركناري  عزل  موجبات

  رو شـد! فريـده   روبه  مملكت  پادشاه  از جانب»  اعتنايي بي«

  نويسد:   مي  خصوص  ديبا در اين

  و گـاهي  افراد نداشت»  خصوصي  زندگي»  به  محمدرضا كاري« 

  هويـداي   نيسـت   خـوب   گفتنـد كـه   او مي  دلسوز به  افرادي  كه

باشـد، بـا     و داريـوش   كـورش   وزير مملكت باز نخست  جنس هم

را   خودشان  ي تنه  اختيار پائين  مردم«داد:  مي  جواب  خونسردي

  »دارند!

  كـارگيري  از بـه   ابـايي   هويدا هـم   بود كه  اساس  بر همين 

او چند   و در دولت  خود نداشت  ي بازها در كابينه جنس هم

  بر ايـن   عالوه  داشتند.   باز ديگر نيز عضويت  جنس نفر هم

  ايـن   نيز بـه   لشكري  ي بلندپايه  از مقامات  بسياري  مقامات

  جـزو افـرادي    سپهبد حميـدي   بودند. از جمله  فساد آلوده

همسـر    و حتـي   داشـت   غير اخالقي  با هويدا روابط  بود كه

  افسـر ارتشـي    با يـك   رابطه  را در حين  هويدا نيز شوهرش

  بود!   ديده

هويـدا    منفـي   ويژگـي   ايـن   كـه   يـن ا  توجه  جالب  ي نكته 

شـد و مـثالً    مـي   دربار محسوب  ي و خنده  مضحكه  اسباب

و   جمـع   كرد تـا در جلـوي   را وادار مي  ، اردشير زاهدي شاه
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  بيانـدازد و بـا يـادآوري     ها، هويـدا را دسـت   خصوصاً خانم

  و شـوخي   تفريح  ، اسباب بازي  جنس او در هم  زشت  عادات

  آورد.   را فراهم  اطرافيانشمحمدرضا و 

ــو، آجــودان  هوشــنگ    ، از گرداننــدگان شــاه  كشــوري  دوّل

اروپـا بـود. سـند      ي و منطقـه   مواد مخدر در ايران  مافياي

  توصـيف   او را چنـين  1351  در سـال   سـاواك   بيوگرافيك

   كند:   مي

  متهم و  ترياك  اعتياد به  داشتن  به  بند و بار و مشكوك  و بي  عياش« 

  در مارس» دولو  هوشنگ). « مواد مخدر (هروئين  قدر قاچا  دخالت  به

  تريـاك   تحويـل   در حال» ژنو«در   كه  هنگامي 1351/ اسفند  1972

  ايـن   پليس  بود توسط  سوئيس  مقيم  ايراني  ، بازرگان قريشي  حسن  به

  سـن «در   حادثـه   ايـن   در زمـان   كه  حضرت كشور دستگير شد. اعلي

  و بـا هواپيمـاي    و دوّلـو را آزاد كـرده    رفـت   بودند، بالفاصله»  موريس

  »باز گردانيدند.   ايران  خود به  شخصي

  :  است  نوشته  چنين  ، مينو صميمي رابطه  در اين 

  در سـن   بـازي   اسـكي   براي  و ملكه  شاه  كه  موقعي 1972  در سال« 

و   دوّلـو از منسـوبين    امير هوشـنگ   زاده بردند، شاه سر مي  به  موريس

  را در دسـت   خاويـار ايـران    انحصـار تجـارت    كه  شاه  نزديك  دوستان

دستگير شد   سوئيس  پليس  مواد مخدر، توسط  ققاچا  جرم  ، به داشت

  او مقـادير معتنـابهي    خصوصـي   بـا جسـتجو در ويـالي     و بعد هم

  آمد.    دست  به  ترياك

  انـداخت   وحشت  به  خانه ما را در سفارت  چنان  حادثه  اين  وقوع 

  مثـل   تـوانيم  مـي   و نـه   داريم  دفاع  جرئت  نه  كرديم  احساس  كه

  وارد مـذاكره   قضـيه   و فصـل   حـل   بـراي   گذشـته   هـاي  رسوايي

  از همراهـان   يكـي   بازداشـت   ي . قضيه بشويم  سوئيسي  بامقامات
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در   اي بسـيار گسـترده    ازتـاب مواد مخـدر، ب   ققاچا  جرم  به  شاه

  شـد مقـاالت    باعـث   رفتـه   هم  و روي  داشت  سوئيس  مطبوعات

انتشار   و ايران  شاه  ، عليه مضحك  آلود و چه  غضب  چه  متعددي

  »  يابد.

  

  مفاسد   دولّو يا دالل  هوشنگ 

  گويد: مي  فردوست 

  كـه   از روزيمـرد    قاجار بـود. ايـن    ي دولّو از خانواده  امير هوشنگ« 

، زيــرا  يافــت  محمدرضــا راه»  خــواب  قاتــا»  بــه  پيــدا شــد بالفاصــله

هـا   آن  توانست و مي  شناخت را مي  و فرانسوي  ايراني  زيباي  دخترهاي

بـود. دوّلـو     كافي  با شاه  دوستي  امر براي  بياورد و همين  شاه  را براي

،  شـميران   ي جـاده   ينبنـز   پمـپ   ـ مقابـل  وسـيع   اي و خانه  بزرگ  باغ

  مرا به  بود و چند مرتبه  خوب  با من  . او مدتي ـ داشت تجريش  نزديك

  دستور محمدرضا بهتـرين  شديد بود و به  كرد. ترياكي  دعوت  اش خانه

در   در خانـه   مصـرف   براي  مجاني  صورت  وفور و به  ، به ايران  ترياك

دولّـو    ي خانه  به  مهمي  ت. هر روز مقاما گرفت قرار مي  اختيارش

، يا سـفير يـا وزيـر شـود؛      وكيل  خواست مي  كه  رفتند: كسي مي

يـا سرلشـكر يـا سـپهبد شـود؛        سـرتيپ   خواست مي  كه  افسري

شـود و    معـاف   از مجازات  خواست و مي  داشت  پرونده  كه  فردي

 ها را مسـتقيماً در  درخواست  كند و... او تمام  را محكوم  يا طرف

» اسـتثناء   بدون«رساند و  مي  اطالعش  محمدرضا به  خواب  قاتا

  » شد. مي  تصويب  همه
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  !  و دربار شاهنشاهي  ، ترياك الكلي  مشروبات 

  گويد:   مي  باره خود دراين  ديبا در خاطرات  فريده 

بـود، امـا در     بسيار عـادي   الكلي  مشروبات  ها دادن در مهماني« 

گسـتراندند.   مـي   را هـم   كشـي  تريـاك   بساطها  از ضيافت  بعضي

  شـده   باال عـادي   و طبقات  اشرف  براي  قدري به  ترياك  استعمال

  را بـه »  تـاالري «دار خـود   بـاغ   هـاي  در خانـه   بيشترشان  بود كه

بـا    ديـواري   تاالر بخاري  و در وسط  داده  اختصاص  كشي  ترياك

  و مخــده  تشــك  آن  و اطــراف  ســاخته  تزيينــي  ثابــت  آتشــدان

  تريـاك   ، وافور و اسـباب  آتش  به  راحتي بودند تا افراد به  انداخته

  »  باشند.  داشته  دسترسي  كشي

  

  شرافتمند!  درباريان 

ــدي  ــير زاه ــوص  اردش ــط  در خص ــالم  رواب ــان  ناس   در مي

  نويسد:   مي  چنين  عصر پهلوي  درباريان

  فراماسـوني   تشكيالت  تابع  هك  ايراني  هاي از فراماسون  بخشي« 

  فعاليـت   سـينا در تهـران    ابـن   انجمـن   بودند، بـا عنـوان    فرانسه

  دكتـر سـعيد مالـك     لژ فراماسـونري   اين  كردند. استاد اعظم مي

  لـژ كارهـاي    در اين  دكتر مالك  استادي  در زمان  بود. متأسفانه

جديـد و    اعضـاي   كـه   ايـن   . از جملـه  گرفـت  مـي   صورت  زشتي

و   سـن   درنظر گـرفتن   بدون  بايست در لژ مي  عضويت  داوطلبان

  بـه   عضـوگيري   و يا هر قيد و بند ديگر، در حضور شـوراي   سال

  بدهـد. ايـن    گرديد، لـواط  مي  شورا معرفي  از طرف  كه  شخصي

تا   كردم باور نمي  رسيد. اما من  هم  حضرت ' اعلي  گوش  اخبار به
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امـر    لژ بود، واقعيت  عضو اين  كه  پرون  بار از ارنست  يك  كه  اين

  تعريـف   را بـرايم   قضـيه   فـراوان   و تاب  با آب  و او هم  را پرسيدم

هويـدا    اميـر عبـاس    بـه   تـوان  لـژ مـي    اين  اعضاي  كرد. از جمله

)،  ملـل   در سـازمان   هويـدا (سـفير شـاه     وزير)، فريدون  (نخست

)، ارتشـبد   و بودجـه   برنامـه   سازمان  (رئيس  عبدالمجيد مجيدي

شـهبانو)،    (دايـي   قطبـي   )، محمـدعلي  سـاواك   (رئـيس   نصيري

منصـور    )، حسـنعلي  ستاد ارتش  (رئيس  باغي قره  ارتشبد عباس

  »  كرد.  ديگر اشاره  و بسياري  وزير)، سپهبد خسرواني  (نخست

  كند:  مي  اضافه  زاهدي 

 ' داشـتند، اعلـي  لژ حضور   اين  اعضاي از  بعضي  كه  در هر مجلسي« 

  هـم   را ببر! مـن   فالني  آبروي  كردند كه مي  اشاره  من  به  حضرت

  .»   نمودم رسوا مي  فرد مزبور را در حضور جمع  چند سؤال  طي

  

     با اطوار زنانه  وزيري 

از   يكي  جنسي  در مورد انحرافات  ديبا در خاطراتش  فريده 

  چنـين » كيـانپور »  نـام  هويدا به  ي كابينه  ي با سابقه  وزراي

  نويسد: مي

  وزارت  سمت  هويدا بود و بعداً به  ي كابينه  كيانپور وزير دادگستري« 

و   داشـت   بسيار خوب  اي شد. او پنجه  منصوب  و جهانگردي  اطالعات

  زنانـه   ، لبـاس  رقصـيد. كيـانپور در مجـالس    زد و مي مي  ويولون  عالي

  ترانـه   خوانـدن   آورد و ضمن در مي  و اطوار زنانه  يد و حركاتپوش مي

كيانپور كمـر و    مثل  كه  ام را نديده  در عمر خود كسي  رقصيد. من مي

  پر صدا بزند!   هاي خود را بچرخاند و بشكن  باسن

،  تهـران   موزيكال  ي در كافه  سياست  ي عرصه  از ورود به  كيانپور قبل 
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بـا    او و هويـدا هميشـه    كه  آن  كرد. جالب مي  و رقاصيزد  مي  ويولون

  خـود جالـب    را بـه » مردهـا »  توجـه   و رفتارشان  بودند و حركات  هم

  .»  داشت  گرايش  بازي جنس هم  مانند هويدا به  كرد! او هم مي

  

  الگو  خواهران 

  ي شـده  مشـهور و شـناخته    زنـان   از جمله  صنيع  آذر و مهين« 

  شوهر داشتند، دائماً در فكر شكار مردان  كه  ند و با آندربار بود

  خوشـش   دو خواهر خيلـي   از اين  بودند. اشرف  ثروتمند و هرزه

دو خـواهر يـاد     بايـد از ايـن  : « گفت ها مي ساير زن  آمد و به مي

  »  بگيريد!

كـار    برنامـه   در سازمان  بود كه  جوان  مهندس  همسر يك  آذر صنيع 

(دكتـر    قـانوني   پزشـكي   بـا رئـيس    اش زيبايي  ي واسطه  بهكرد و  مي

  ، از طرف با حكمت  ارتباط  از مدتي  پيدا كرد و پس  ) رابطه حكمت

  شد و روابط  معرفي  برنامه  سازمان  ، رئيس ابتهاج  ابوالحسن  او به

  چنـان  آن  روابـط   آغـاز كـرد. ايـن     خود را با ابتهـاج   غيراخالقي

  آمـد و در غيـاب   آذر مـي   ي خانـه   بـه   ابتهـاج   كـه شد   گسترده

همسـر    شدند. روزي مي  مشغول  عفت  خالف  اعمال  به  همسرش

  سـازمان   دو را غافلگير كرد و همسر خـود را بـا رئـيس     آذر اين

ــه ــعيت  برنام ــامطلوبي  در وض ــاهده  ن ــاج  مش ــود. ابته ــك  نم   ي

  بولينـگ «تر از ـ بـاال  پهلـوي   در خيابـان   ورزشـي   بـزرگ  باشگاه

شوهر او داد تـا    به  هم  كالني  هاي آذر خريد و پول  ـ براي» عبده

  ايـران   مـردان   ثروتمندترين  از جمله  خود را ببندد! ابتهاج  دهان

برخـوردار بـود و     پهلـوي   اشـرف   ي جانبـه   همه  بود و از حمايت

خـود    همسـري   را بـه   ، آذر صـنيع  اشـرف   بـا وسـاطت    سرانجام
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غيـر از    بـه   خواسـت  مـي   اشـرف   كه  گونه  درآورد، اما آذر همان

  اشـرف   قـول   و بـه   داشت  رابطه  زيادي  خود با مردان  شوهر دوم

  »  گشتند! او مي  در اطراف  خروس  جوجه  تعدادي  هميشه
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  ] محمدرضا پهلوي



75 

 

  ]7  سند شماره[
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