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تدوين تاريخ انقالب و موضوعاتي که به 
ــت  نحوي با تاريخ انقالب گره خورده اس
هم اکنون يکي از ضرورت هاي فرهنگي و 
ــمار مي رود. اين در  ــور به ش تاريخي کش
ــون جامعه فرهنگي  ــت که تاکن حالي اس
ــور آن گونه که شايسته اين مهم بوده  کش
ــت. البته از سوي  بدان توجهي نکرده اس
افراد، گروه ها و مؤسسات مختلف به شکل 
پراکنده و بعضا با اغراض و اميال متفاوت 
ــت اما  ــده اس به اين موضوع پرداخته ش
ــل قلم و تاريخ نگاران  جامعه فرهنگي، اه
ــي از تاريخ معاصر  در ارتباط با بخش هاي
ــع مربوط به خاندان  ــه با زندگي و وقاي ک
ــن دليل که  ــوده. به اي ــوي مرتبط ب پهل
ــل نبوده اند. چندان  ــي قائ براي آن ارزش
ــد و نگارش صحيح  ــه تحقيق، تتبع، نق ب

ــراي  ــر ب ــرايط حاض ــد. در ش نپرداخته ان
ــن از شرح  ــتيابي به يک تصوير روش دس
حال و تاريخ نگاري زندگي خاندان پهلوي 
ــتري به عمل آيد و  الزم است توجه بيش
ــاي مثبت و منفي آن به نحوي  از تجربه ه

مطلوب استفاده شود.
ــوي ديگر آنچه توجه به آن در اين  از س
برهه ضروري به نظر مي رسد جعل هايي 
است که توسط برخي عناصر رژيم گذشته 
ــورت مي گيرد و برخي معتقدند انگيزه  ص
اين گونه جعل، کذب و وارونه نشان دادن 
تاريخ دربار پهلوي با نگاه به آينده صورت 
مي گيرد؛ چرا که با وجود گذشت سه دهه 
از انقالب هنوز در بستر جامعه کساني در 
ــاهد ماجراهاي  قيد حيات هستند که ش
ــازي تاريخ  آن دوره بوده اند و لذا وارونه س

براي آنان کاري دشوار و ناممکن است. اما 
جعل پردازندگان، ذهن و قضاوت آيندگان 
ــت  ــرار داده اند تا بر اثر گذش ــدف ق را ه
زمان، که به فراموشي پيش زمينه ذهني 
ــل آينده درباره وضعيت حکام پهلوي  نس
ياري خواهد رساند، اين جعليات از سوي 

اين نسل مورد باور قرار گيرند.
ــي کتاب هاي  ــه بررس ــتار حاضر ب نوش
خاطرات دوران پهلوي مي پردازد: معماي 
ــي از  ــي و بخش ــاس ميالن هويـدا از عب
ــاب «کهن  ــا در کت ــرح ديب ــرات ف خاط

ديارا.» 

معماي هويدا 
ــي  از کتاب هايي که به ثبت و ضبط  يک
ــت کتاب  وقايع دربار پهلوي پرداخته اس

چکيده
وقتـي جامعـه دچـار يـک دگرگونـي و 
انقالب عظيم سياسي اجتماعي مي شود، 
طبيعي است مطرودشـدگان از صحنه، 
سعي در دفاع از اشتباهات و تباهي هاي 
خود و يا پوشـاندن آن هـا خواهند کرد. 
يکـي از ابزارهـاي مهم در راسـتاي اين 
منظـور پناه بردن به تاريخ نويسـي و 
خاطره گويي است تا بلکه در فحواي آن 
چيزهايي پوشانده يا گنجانده شود که 
وضعيت تاريخي آن ها را ترميم کند. در 
۱۰ سـال اخير نگارش و نشـر خاطرات 
درباريـان پهلوي و اشـخاص مرتبط با 
آن هـا بـدون آن که به طـور جدي مورد 
نقد و ارزيابي قـرار گيرد به يک جريان 
اقتصـادي و سياسـي سـودآور تبديل 
شـده اسـت. در اين مقاله نويسـنده با 
توجه به ضـرورت ايـن ارزيابي ها، دو 
کتاب مشهور از اين دست را مورد تأمل 
و بررسـي قرار داده اسـت کـه اوضاع 
شـرح  را  پهلـوي  درباريـان  فرهنگـي 

داده اند.
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معماي هويدا نوشتة عباس ميالني است 
ــر آينه در  ــط نش که در ۵۷۶ صفحه توس

سال ۸۰ منتشر شده است.
ــن  ــا لح ــش را ب ــي کتاب ــاس ميالن عب
ــاي کامًال عاطفي  رمان گونه و با صحنه ه
ــن صحنه ها  ــد. ميالني در اي ــاز مي کن آغ
هويدا را به گونه اي به تصوير مي کشد که 
ــتن  ــاب خود را پاک مي داند. خويش حس
ــليم کرده تا در دادگاهي  را داوطلبانه تس
ــد با دريافت  ــود و الب عادالنه محاکمه ش
ــي را پي  ــي زندگ ــت به خوش ــم برائ حک
ــرد  ــه اطاقي س بگيرد. اما اينک در گوش
ــرمي برد. همه چيز  ــفته به س با وضعي آش
ــن و بي رحم  ــياه و خش ــراف او س در اط
ــت. نه تنها دادستان انقالب که هيبت  اس
ــزي دارد. بلکه حتي خبرنگاران  خوف انگي

ــرزمين نور راهي اين  ــوي که از س فرانس
ــت چرا با  ــز معلوم نيس ــده اند ني وادي ش
ــازگاري دارند و به آلت فعل  هويدا سرناس
توجيه ترور انقالبي مبدل شده اند. ميالني 
در ترسيم اين صحنه ها چنين مي نويسد: 
ــل فروردين  ــرد در اواي ــر روزي س «عص
ــلول انفرادي  ــود... ناگهان در س ۱۳۵۸ ب
ــش نفر  ــد. ش هويدا در زندان قصر باز ش
ــتاده بودند. دو نفرشان  در آستانه در ايس
ــد. يکي ژان  ــوي بودن ــگاران فرانس خبرن
ــت و ديگري کريستين  لورويريه نام داش
ــت دادگاه انقالب  ــتان وق اکرانت... دادس
ــد. حاج آقا  ــراه گروه وارد اتاق ش که هم
هادي هادوي نام داشت. صورتش در نظر 
مخالفانش به او هيأتي خوف انگيز مي داد. 
بعد از ترک زندان، خبرنگاران فرانسوي با 

ــباهت هادوي به موکيه تانويل  خود از ش
ــه از خوف انگيزترين  ــد ک ــت کردن صحب
ــار انقالب  ــن و خونب ــتان هاي خش دادس

فرانسه بود» (صص ۳۵-۳۶).
«با رويت خبرنگاران خارجي، بارقه اي از 
ــمانش ظاهر شد. شايد حتي  اميد در چش
ــه با او  ــي گفت که حق هميش ــا خود م ب
بود که گمان داشت دوستان بانفوذش در 
ــت».  آمريکا و اروپا تنهايش نخواهند داش
ــت انگشت دستانش را  (ص ۳۹) «او هش
ــتش را در هوا مي  درهم تنيده و دو شس
ــاني از  چرخاند. معموال اين حرکت را نش
اضطراب مي دانند اما گويا در زبان رازگونه 
ــت،  ــونري، اين نوع حرکت شس فرامانس
ــراري و نوعي طلب  ــانه از حالتي اضط نش

کمک است» (ص ۴۰).
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«..اکرانت مصاحبه را با طرح اين پرسش 
آغاز کرد که آيا گمان نمي کنيد سرنوشت 
شما را بايد تمثيلي از ماهيت رژيم سابق 
ــت؟ هويدا با نگاهي خشم آلود سري  دانس
ــا عصبانيت گفت:  ــپس ب ــکان داد.... س ت
ــن چه جور  ــرا نمي بيني؟ اي مگر وضع م
ــوال اکرانت  ــت؟ البته لحن س سوالي اس
ــتر به يک بازجو نسبت مي برد تا يک  بيش
روزنامه نگار. اين لحن نه تنها آن روز هويدا 
ــه هفته بعد هنگامي  را تکان داد، بلکه س
که نوار مصاحبه سرانجام در فرانسه نشان 
داده شد، جنجالي برانگيخت» (ص ۴۱). 
«... اندکي قساوت و ته رنگي از خشونت، 
ــر دو جزئي جداناپذير از جوهر کار يک  ه
خبرنگار و يک زندگي نامه نويس اند اما آن 
روز اکرانت آشکارا مرز مقدس را خدشه دار 
ــرد. منتقدانش مي گفتند که او به جاي  ک
ــع و موضوع خبر  ــزارش خبر، خود منب گ
ــده مي گفتند: او آلت فعل توجيه ترور  ش
انقالبي شده است؛ فيگاروپاريس او را به 
همدستي با قاتالن متهم کرد» (ص ۴۲). 

فصل دوم کتاب -با عنوان برزخ بيروت- 
ــرح زندگي هويدا از زمان کودکي او  به ش

مي پردازد:
ــوم خرداد ۱۲۲۳، محمد علي باب  «س
ــکي  خود را همان قائم معهود خواند... ش
ــدا ميرزا رضا  ــت که جد پدري هوي نيس
ــد حاکي از آن  ــواهدي چن بهايي بود. ش
ــدر اميرعباس)  ــت که عين الملک (پ اس
نيز، دست کم در جواني، از پيروان عباس 

افندي بوده است» (ص ۵۲).
ــوه  ن ــوک...  المل ــر  افس ــادرش  م  ...»
عزت الدوله تنها خواهر ناصرالدين شاه بود. 
ــرالملوک از خانواده اي بود که به  پدر افس
ــت. پدربزرگش  ــنفکري شهرت داش روش
ــان بود و  ــره درباري ــلطنه در زم ناصرالس
ــي اش « کفري»  ــد عرف ــر عقاي ــه خاط ب
ــليمان خان  س ــدرش  پ ــد.  مي ش خوانده 
ــر و از  ــردي خوش فک ــلطنه، م اديب الس
ــخت تجدد و از طرفداران  مناديان سرس
پروپاقرص فرانسه بود. افسرالملوک گيتار 
ــرش ملکه صبا، پيانو. بعالوه  مي زد. خواه
ــليمان خان از فرزندش مي خواست که  س
هر شب قبل از خواب، سرود ملي فرانسه 
(يعني مارسيز) را با صدايي بلند بخواند» 

(صص ۵۰-۵۱).
هويدا در زمان نوجواني به بيروت رفت. 
ــروت، بايد  ــه فضاي آن روز بي ــا توجه ب ب
گفت اين شهر يکي از عوامل شکل گيري 
ــد: «آن  ــاب مي آي ــه حس ــخصيت او ب ش
روزها بيروت يکي از مراکز اصلي فعاليت 
ــود. هويدا با  ــر ايراني ب ــاي مهاج چپي ه
ــت شد» (ص  برخي از اين مهاجران دوس
۶۴) «... مائده هـاي زمينـي آندره ژيد 
ــوب آن دورانش بود. در  از کتابهاي محب
ــخت  ــه ژيد به زباني س ــاب بود ک آن کت
سرکش و غيرمذهبي هستي انسان را ارج 
مي گذاشت... وقتي بعدها در بندر بيروت 
ــد، تنها  ــتي ش ــوار کش به قصد اروپا، س
کتابي که همراه داشت  همين مائده هاي 

زميني بود». (ص ۶۵).
براساس مندرجات اين کتاب هويدا صرفا 
ــه با فرهنگ و جامعه خويش  فردي بيگان
ــه هاي کينه و عداوت او با  نبود. بلکه ريش

هويدا صرفا فردي بيگانه با 
فرهنگ و جامعه خويش نبود. 
بلکه ريشه هاي کينه و عداوت 

او با اسالم (عنصر اساسي 
فرهنگ ايرانيان و مسلمانان 

ساکن در ايران) از همان دوران 
جواني در وجودش پا گرفته 

و رشد کرده بود. عالقه شديد 
هويدا به کتاب هاي ضد دين و 

گروه هاي ضدمسلمان و حمايت 
او از اشغال سرزمين فلسطين 
توسط صهيونيست ها، از جمله 
خصايصي هستند که در تمامي 
دوران جواني اش موج مي زدند
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ــي فرهنگ ايرانيان و  اسالم (عنصر اساس
مسلمانان ساکن در ايران) از همان دوران 
جواني در وجودش پا گرفته و رشد کرده 
بود. عالقه شديد هويدا به کتاب هاي ضد 
ــلمان و حمايت  دين و گروه هاي ضدمس
ــطين توسط  ــرزمين فلس ــغال س او از اش
صهيونيست ها، از جمله خصايصي هستند 
ــي اش موج  ــي دوران جوان ــه در تمام ک
مي زدند: «... بحث امکان ايجاد يک دولت 
ــرزمين فلسطين  ــي از س يهودي در بخش
ــج بود. هويدا  ــخت راي هم در آن زمان س
ــي بود که از ايجاد  از جمله اقليت کوچک
چنين دولتي طرفداري مي کرد. مي گفت 
ــتيزي تاريخي  ــا پادزهر سامي س اين تنه

است» (ص ۶۵).
ــتان نزديک هويدا در  «حتي حلقه دوس
ــه هم براي خود نامي گزيده بودند  مدرس
ــم تاريخي در آن موج  که طنين رمانتيس
ــنفکري  ــي زد. آنها خود را نخبگان روش م
ــتند و نام «تمپلرها» را  ــه مي دانس مدرس
ــان سخت غريب  برگزيده بودند. انتخابش
بود چون تامپلرهاي سده دوازدهم را بايد 
ــونري دانست» (ص  ــته اوليه فراماس هس

 .(۶۸
در فصل دوم کتاب با عنوان زائر پاريس، 
ــا مراحل  ــود ت ــي اروپا مي ش ــدا راه هوي
ــد. ميزان  ــش را طي کن ــي تاثرات تکميل
شکل گيري و تداوم ارتباط ارگانيک ميان 
ــم، در بين نويسندگان  هويدا و صهيونيس
مختلف محل مناقشه است اما همان گونه 
ــان ساخته،  که دکتر ميالني نيز خاطرنش
ــون بودن وي هيچ ترديدي  درباره فراماس
نيست. به هر حال مسلم است که با توجه 
ــي و رواني هويدا، وي  ــاختار فرهنگ به س
از قابليت هاي ويژه اي براي پيش رفتن در 

اين مسير برخوردار بوده است.
 ميالني نمونه هايي از مفتون شدن هويدا 

نسبت به اروپا را چنين ترسيم مي کند:
ــي بودم که از  ــت عازم اروپاي «... مي گف
ــد و همه چيز در  آن همه چيز آغاز مي ش
ــرزميني  ــوي س آن پايان مي يافت... به س
ــذاي فکري من بود...» (ص  مي روم که غ

(۷۴

 ۱۹۴۰ ــن  ژوئ ــم  چهارده روز  در   ...»
ــت نازي ها  ــقوط کرد و به دس پاريس س
ــت.  ــختي شکس افتاد و دل هويدا را به س
نه. اين خبر را ديگر باور نمي کنيم. جرات 
نمي کنم باور کنم. نه اين خبر باورنکردني 
ــاک آزادي،  ــه! خ ــت. مي گفت: فرانس اس
ــوي؟  ــليم مي ش پناهنده فراري ها! تو تس
ــت از جنگ برمي داري؟ همان شب با  دس
تمام دوستان فرانسوي خودم به بدبختي 
ــه  ــه کرديم زيرا من، تو را هميش تو گري
ــت داشته ام. فرانسه عزيز فکر من به  دوس
جانب تو پرواز مي کند. تو به زانو درآمدي 
ــو در فکر من با زيباترين  ولي هنوز نام ت
ــهرها هم آغوش  ــنگ ترين ش مناظر قش

است» (ص۸۸).
ــران  ته در  ــدا  هوي کالم  ــک  ي در   ...»
ــته بود. اما پاريس را  ــرگردان و گم گش س
حتي پيش از آنکه آنجا را ديده باشد نيک 

مي شناخت» (ص ۱۰۳). 
البته بايد انصاف داد و اذعان داشت که 
دکتر ميالني در کتاب معماي هويدا نکات 
و اشارات تاريخي مهمي را آورده است که 
ــتفاده خوانندگان براي  مي توانند مورد اس
ــتيابي به  ــدوکاو در تاريخ ايران و دس کن
ــاس مندرجات  حقيقت قرار گيرند. براس
ــنعلي  ــاز همکاري هويدا با حس کتاب آغ
ــور در کانون مترقي - به عنوان يک  منص
ــي کامال آمريکايي- را بايد  تشکل سياس
ــي  يک مقطع مهم در فعاليت هاي سياس
هويدا به شمار آوريم. «... در سال ۱۳۴۰ 
ــتفاده مي کرد  ــر فرصتي اس ــکا از ه آمري
ــاردن جوانان  ــاه را به ضرورت برگم تا ش
ــي متقاعد  ــاغل مهم دولت معتمد به مش
کند. در واقع يکي از ارکان اصلي سياست 
ــداري از نيروها و دولت هاي  آمريکا جانب
ــتند از اين  مترقي ميانه رو بود. مي خواس
ــر پاي جبهه ملي را خالي کنند. در  راه زي
ــر ايجاد حزب يا  ــع آمريکايي ها در فک واق
جنبشي بودند که بتواند طبقات متوسط 
ــنفکران را  ــا و روش ــهري، تکنوکرات ه ش
ــتند از اين  ــيج کند؛ مي خواس جلب و بس
ــي پديد  ــه مل ــراي جبه ــيني ب راه جانش
ــان چنين  آورند. کانون مترقي خود را بس

تشکيالتي معرفي مي کرد» (ص ۱۸۹).
ــي  اقدام ــه  ب ــاه  ش  ۱۳۴۲ ــال  س «در 
ــت زد. فرماني صادر کرد و  نامتعارف دس
ــود را از کانون مترقي  ــت خ در آن حماي
ــان  ــکارا نش ــاه آش ــت. اقدام ش ابراز داش
ــيدن منصور  مي داد که زمان به قدرت رس
ــمار کساني که  ــت و الجرم ش نزديک اس
ــتند به کانون بپيوندند، ناگهان  مي خواس
ــال ۱۳۴۲ به  ــت... البته از س فزوني گرف
ــدا صرف  ــم اوقات هوي ــش اعظ ــد بخ بع
ــازماندهي تشکيالتي کانون مترقي مي  س
ــد. منصور در مهرماه ۴۲ در ديداري با  ش
ــکا در ايران،  ــفير آمري جوليس هولمز س
ادعا کرد که به گمانش ظرف سه يا چهار 
ــکيل دولت جديد به  ماه آينده وظيفه تش
ــد. يکي دو هفته بعد،  او محول خواهد ش
ــفارت آمريکا مراجعه  منصور دوباره به س
ــي از   برنامه هاي آتي خود  کرد و گزارش
ــفير آمريکا گذاشت» (ص  را در اختيار س

.(۱۹۱
«نخستين جلسات کانون مترقي زماني 
ــيا در  ــس دفتر س ــد که رئي ــکيل ش تش
ــالوي االصل  يوگس آمريکايي  ــک  ي ايران 
ــويچ بود... در يکي از  به نام گراتيان ياتس
ــاواک، از او به عنوان مرد  گزارش هاي س
ــه با اکثر  ــده ک ــاده زرنگي ياد ش فوق الع
ــنايي دارد و اين آشنايي  رجال کشور آش
ــرکت هاي صادرکننده  ــده که ش باعث ش
ــبرد  ــود وي براي پيش ــي از وج آمريکاي
مقاصد اقتصادي خود استفاده نمايند. به 
عالوه مي گفتند منصور يکي از نزديکترين 

دوستان ياتسويچ است» (ص ۱۷۶). 
دکتر ميالني در بسياري از قسمت هاي 
ــان حقايق مي پردازد اما با اما  کتاب به بي
ــعي در مخدوش کردن آن ها  و اگرهايي س
دارد. «در سال ۱۳۳۱، در حالي که ايران 
ــي  با يکي از جديدترين بحران هاي سياس
تاريخ معاصرش مواجه بود، هويدا راهي ژنو 
ــد... در ژنو هويدا رابط کميسيون عالي  ش
ــازمان ملل بود. به اقتضاي  پناهندگان س
ــفر بود. از بسياري از  شغلش اغلب در س
ــيا، افريقا و آمريکا ديدار  ــورهاي آس کش
ــورها  ــا برخي از رهبران اين کش کرد و ب
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ــد. البته منتقدان هويدا کار او در  آشنا ش
ــيون را به ديده شک و بدبيني  اين کميس
ــيون  کميس رئيس  مي گويند  ــد.  مي نگرن
ــون بود و به همين خاطر هم  يک فراماس
ــدا تعريف کرده بود.  در برنامه اش از هوي
مي گويند کار کميسيون نوعي ظاهرسازي 
ــي اش پنهان کردن روابط  ــود. هدف اصل ب
ــتي به نام  ــازماني صهيونيس ــدا با س هوي
ــاني از  ــتم نش AZL بود گرچه هرچه گش

اين سازمان نيافتم...» (ص ۱۴۱).
و يا در مورد قاچاق ارز در سال  ۱۳۲۴در 
ــفارت ايران در پاريس که هويدا در آن  س
ــفارت بود. مي نويسد:  زمان دبير دومي س
ــرداد  ۱۳۲۴وزارت  خ ــم  پانزده در   ...»
ــه نامه تايپ شده بي امضايي  خارجه فرانس
ــرد... راوي (با  در چهار صفحه دريافت ک
ــبتا دقيق، مدعي شده  ذکر) جزئياتي نس
ــاي ايراني  ــه گروهي از ديپلمات ه بود ک
ــت  ــايه مصوني ــرن، در س ــس و ب در پاري
ــت  ــتفاده از پس ديپلماتيک خود و با اس
ــه پالک کادر  ــي و اتومبيل هايي ک سياس
ديپلماتيک هاي ايراني دارند به قاچاق ارز 

و طال مشغولند» (ص ۱۲۲).
ــکي نبايد  ــس پليس، ش ــه گفته رئي «ب
ــفارت ايران در  ــت که چند نفر در س داش
ــغولند و  ــرن و پاريس به قاچاق ارز مش ب
ــواي اين  ــع موثق س ــزارش مناب ــر گ بناب
ــفارت نيز از اين  ــراد فرد باالتري در س اف
ــود جسته  فعاليت ها مطلع بود و از آنها س

است» (ص ۱۲۵).
ــت  ــاره به دس ــر ميالني از اش ــا دکت ام
ــاق خودداري  ــتن هويدا در اين قاچ داش
مي کند: «در هيچ جاي اين گزارش ذکري 
ــتقيم از اميرعباس  ــا غيرمس ــتقيم ي مس
هويدا نيست. در عين حال، در هيچ جاي 
ــا نامي برده  ــن راهنم ــه از زين العابدي نام
نشده است. در عوض در آن به شخصيت 
مرموزي اشاره شده که بعدها از بد حادثه 
ــي هويدا غيرمستقيم راه  به زندگي سياس
ــورد باعث  ــم در يک م ــت ک يافت و دس
ــد. نام اين شخصيت مرموز  دردسرش ش
ــزارش پليس  ــنگ دولو بود. بنابر گ هوش
ــي  ــال هاي جنگ نوچه ژنرال ژس او در س

ــغالگر نازي  ــي از فرماندهان ارتش اش يک
در فرانسه بود و از جمله وظايفش تامين 
ــود... هم  ــوان براي ژنرال ب دخترهاي ج
ــدگان اصلي باند قاچاق  او يکي از گردانن

پاريس- برن بود» (صص ۱۲۶-۱۲۷).
ــن ۱۳۲۵ روزنامه مردم، ارگان  در بهم
ــتين بار اسم  حزب توده ايران، براي نخس
هويدا را به ماجراي قاچاق پاريس کشاند 
و در مجله خواندني ها تجديد چاپ شد. 
ــاع از هويدا پرداخت  صادق هدايت به دف
ــتم که هويدا در آنجا  و نوشت: «مي دانس
ــت و از همه مهمتر او را  ــين اس کرايه نش
ــيعه  ــتم که تيپ قاچاقچي و ش مي دانس

نيست...» (ص ۱۳۳).
ــعي مي کند با شايعه خواندن  ميالني س
ــاي دادگاه محاکمه هويدا  اين اعمال فض
را سياه جلوه دهد و يکي ديگر از اتهامات 
ــاس بخواند تا در  ــرح عليه او را بي اس مط
نهايت به بي گناهي و ياالاقل قرباني بودن 
ــال ۱۳۲۵،  هويدا حکم کند «... اگر در س
ــه دلخوري و دل  ــايعات صرفًا ماي اين ش
ــال ۱۳۵۸ در  ــد. در س چرکيني او مي ش
دادگاه شيخ صادق خلخالي همين شايعه 
ــال. به ماده پانزدهم  کذب قاچاق ارز و ط
کيفر خواست عليه اميرعباس هويدا مبدل 
ــد و او را به شرکت مستقيم در قاچاق  ش
ــنعلي  ــه در معيت حس هروئين در فرانس

منصور متهم مي کرد» (ص ۱۳۴).
ــاله نخست  ــيزده س بي ترديد دوران س
ــدا را بايد يکي از مقاطع مهم  وزيري هوي
ــور به حساب آورد؛ چرا که  در تاريخ کش
ــکاندن ريشه ها  در اين دوران ضمن خش
ــاورزي و اقتصاد ملي در  و زمينه هاي کش
ــته و  ــاهد پاگيري صنعتي وابس ايران ش
درآمدهاي  ــابقه  بي س خرج کردن  مونتاژ، 
ــزات و  ــد تجهي ــراي خري ــور ب ارزي کش
تسليحات نظامي از غرب و به ويژه آمريکا، 
ــار درباريان و مقامات ارشد  اوج گيري فش
دولتي، تحکيم و تشديد پايه هاي استبداد 
ــرکوب و در مجموع حرکت شتابنده  و س
ــتگي همه جانبه به  ــور به سوي وابس کش
ــتيم. به راستي  ــم هس آمريکا و صهيونيس
ــرفت  ــکل گيري و پيش نقش هويدا در ش

ــن جرياني چه بود؟ آيا وي به عنوان  چني
ــي چنين  ــف اجراي ــت وظاي ــس دول رئي
ــت يا به عنوان  ــروژه اي را بر عهده داش پ
ــاي غرب و  ــيفته و مفتون دني ــردي ش ف
ــالم و مسلمانان،  ــمني کينه توز با اس دش
ــي و فرهنگي  ــري سياس ــئوليت رهب مس
ــر در اين پروژه را بر دوش  نيروهاي حاض
ــيد و يا صرفا بايد نقش يک عنصر  مي کش
خنثي، ساکت و مقهور قدرت شاه را براي 
ــد نويسنده  او قائل بود که به نظر مي رس
ــعي در اثبات آن  کتاب معماي هويدا س
دارد.در اين کتاب ميالني به کرات حداکثر 
ــکوت در مقابل برنامه  گناه هويدا را به س
ــاه خالصه مي کند و آن را نتيجه  هاي ش
ــدرت مي داند. ميالني  ــاد هويدا به ق اعتي
ــب، در واقع دو هدف را  ــا طرح اين مطل ب
ــت آنکه اعدام هويدا  دنبال مي کند: نخس
ــه اي منفي  ــان، به گون ــان مخاطب در اذه
ــات قانوني و اخالقي  ــش ببندد و وجه نق
آن مخدوش گردد و دوم اينکه هم اينک 
ــم پهلوي در  ــمکش هاي دروني رژي کش
قالب خاطره نويسي ها آشکار گرديده اند و 
ــعي بر برائت  ميالني نيز در اين کتاب س
ــدا را فردي فرهيخته  ــدا دارد. او هوي هوي
نشان مي دهد و مرتب قابليت هاي او را به 
رخ مي کشد، از جمله مکالمه هويدا به زبان 
فرانسه با شاه، ارتباط او با صادق هدايت، 
صادق چوبک و... را برجسته  مي کند؛ در 
حالي که اگر اين شخصيت مورد اعتماد و 
اعتناي سازمان هاي جاسوس نبود و کاخ 
ــبت  ــفيد رضايت و موافقت خود را نس س
ــا حضور او  ــت. قطع ــه او ابراز نمي داش ب
ــت وزيري به مدت سيزده  در پست نخس
ــه بعد از  ــيد؛ چرا ک ــال طول نمي کش س
ــتم مرداد ۱۳۳۲  ــت و هش کودتاي بيس
ــفيد در انتخاب نخست وزير، وزرا  کاخ س
ــتانداران  و حتي نمايندگان مجلس و اس
ــًا از خود  ــداران واقع ــي فرمان و گاه برخ
ــان مي داد. از سوي ديگر  ــيت نش حساس
ــاه نيز مويد  ــات برخي درباريان ش اعتراف
اين موضوع مي باشد. مادر شاه در اين باره                 
ــا مي گفت اين آدم  مي گويد: «محمدرض
ــه در اروپا  ــي ک ــان جوان ــدا) از هم (هوي
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ــتخدام سازمان هاي جاسوسي  بوده به اس
ــت  درآمده و عضويتش در حزب کمونيس
ــت بوده و  ــک نوع ماموري ــتان هم ي لهس
ــورد حمايت  ــدا خيلي م ــس! البته هوي ب
ــه  ــتان و فرانس دولت هاي آمريکا و انگلس
ــرائيلي ها  بود و علي الخصوص در بين اس
ــت. در واقع بايد  فوق العاده محبوبيت داش
ــک قهرمان براي يهودي هاي  بگويم که ي
ــا مي گفت او  ــود. محمدرض ــطيني ب فلس
(هويدا) عضو يک سازمان قوي مربوط به 
يهودي ها بوده است من اسم اين سازمان 
ــازمان بود که  ــم. اما همين س را نمي دان
ــت کرد» (ملکه  مملکت اسرائيل را درس
ــوي، ص ۴۰۲). وي در جاي ديگري  پهل
ــاب خاطرات درباره هويدا  در همان کت
ــه ايام يا در محوطه  مي گويد: «... هميش
ــا در خانه اي که  ــي زد ي ــعدآباد قدم م س
ــا خواننده ها و  ــت ب ــي تجريش داش حوال
ــود و يا  ــا خوش ب ــا و مطرب ه نوازنده ه
مجالس خراب بر پا مي کرد... آخر اين هم 

شد نخست وزير؟!» (همان، ص ۴۹۷). 
ــتحکم  ــر روابط ويژه مس ــوي ديگ از س
ــز ثابتي، رئيس  ــدا با پروي ــتمر هوي و مس
ــئول سرکوب  ــاواک و مس ــوم س اداره س
حرکت هاي ضداستبدادي داخلي نه تنها 
ــي بر بي اطالعي  ــائبه اي را مبن هرگونه ش
ــاواک، از  هويدا از ماهيت عملکردهاي س
ــازد که  ــخص مي س بين مي برد بلکه مش
ــر، بر کار يکي  ــت وزي وي به عنوان نخس
ــود نظارت کامل  ــازمان هاي تابعه خ از س
داشته و چاره اي جز پذيرش جنايات اين 
ــت به اندازه اي  ــازمان ندارد. اين واقعي س
ــنده معماي هويدا  ــن است که نويس روش
نيز بي اطالعي او را از اعمال ساواک امري 

غيرقابل قبول مي داند.
ــاب معماي  ــي در مورد کت ــه طور کل ب
ــن واقعيات و  هويـدا به نوعي تناقض بي
مي شويم.  مواجه  ــنده  نويس خواسته هاي 
ميالني در ابتداي کتاب با لحني رمان گونه 
فضاي دادگاه را به تصوير مي کشد که همه 
ــت. تا  ــياهي و بي رحمي اس حکايت از س
جايي که دادستان را با هيأتي خوف انگيز 
ــل (از خوف انگيزترين  ــه تانوي ــه موکي ب

ــبيه  ــه) تش ــتان هاي انقالب فرانس دادس
مي کند و در عوض هويدا را با چهره اي که 
حسابش پاک است و علتي براي فرار خود 
نمي دانسته به تصوير مي کشد و در نهايت 
از او قرباني اي مي سازد که به دست قاضي 
انقالب سپرده مي شود. مطابق توضيحات 
ــرانجام در «درياچه  ــدا س ــي، هوي ميالن
يخ زده کاکيتوس» يا «نهمين حلقه دوزخ 
ــود و پس از مرگ نيز  دانته» اعدام مي ش
ــکوتي غريب و  ــره او آرامش و س در چه
حتي تکان دهنده به چشم مي خورد.» به 
نظر مي رسد اين توصيفات با هدف جلب 
ــدردي خواننده صورت مي گيرد  حس هم
و در نهايت خواننده را با اين سوال مواجه 

مي کند که آيا اعدام هويدا صحيح بود؟
ــه به آن در اين برهه ضروري  آنچه توج
ــت که  ــد، جعل هايي اس ــر مي رس به نظ
توسط برخي عناصر رژيم گذشته صورت 
مي گيرد و برخي معتقدند انگيزه اين گونه 
ــان دادن تاريخ  جعل ها، کذب و وارونه نش
ــگاه به آينده  ــت که با ن ــار پهلوي اس درب

صورت مي گيرد. 

کهن ديارا 
ــرح ديبا  ــط ف کتاب کهـن ديارا توس

بي ترديد دوران سيزده 
ساله نخست وزيري 
هويدا را بايد يکي از 
مقاطع مهم در تاريخ 

کشور به حساب آورد؛ 
چرا که در اين دوران 

ضمن خشکاندن ريشه ها 
و زمينه هاي کشاورزي 
و اقتصاد ملي در ايران 
شاهد پاگيري صنعتي 

وابسته و مونتاژ، 
خرج کردن بي سابقه 

درآمدهاي ارزي کشور 
براي خريد تجهيزات و 

تسليحات نظامي از غرب 
و به ويژه آمريکا، اوج 
گيري فشار درباريان 

و مقامات ارشد دولتي، 
تحکيم و تشديد پايه هاي 
استبداد و سرکوب و در 
مجموع حرکت شتابنده 

کشور به سوي وابستگي 
همه جانبه به آمريکا و 

صهيونيسم هستيم.
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ــندد فرح ديبا  -يا آن گونه که وي مي پس
پهلوي- بعد از سال ها سکوت وي در سال 
ــه در پاريس منتشر  ۲۰۰۴ به زبان فرانس
ــن کتاب  ــي اي ــه ترجمه فارس ــد. البت ش
ــام مترجم و  ــدن ن ــز بدون مشخص ش ني
مقدمه اي که چگونگي روند انتشار آن به 
فارسي را مشخص  سازد، به چاپ رسيده 
ــده است. در  ــور عرضه ش و در خارج کش
ــار مشخص  ــنامه کتاب محل انتش شناس
نيست و انتشاراتي که مسئوليت نشر را بر 
عهده گرفته فرزاد نام دارد. در شناسنامه 
 Farah Diba Pahlavi کتاب نام نويسنده

(فرح ديبا پهلوي) آمده است. 
کهن ديارا از پنج بخش تشکيل شده و 
ــمت به دوره اي از زندگي آخرين  هر قس
ــت:  ملکه دربار پهلوي اختصاص يافته اس
ــاز  ــا ازدواج، دوران آغ ــي ت دوران کودک
ــس از ورود به دربار  ــه پ ــي ک فعاليت هاي
ــاري  ــدند. دوران بيم ــذار ش ــه وي واگ ب
محمدرضا تا فرار از کشور، دوران آوارگي 
ــت دوران پس از  ــاه و در نهاي تا مرگ ش

شاه. 
ــرح ديبا به دليل  ــرات رمان گونه ف خاط
ــر  ــه اي عناص ــوان حرف ــري از ت بهره گي
ــوي دوم،  ــي دوران پهل ــته تبليغات برجس
ــوع تنظيم از  ــر و ن ــه لحاظ نث هرچند ب
ــا همين  ــده ام ــوردار ش ــي برخ قوت هاي
ــل از چارچوب  ــاله آن را به طور کام مس
ــژه پس از  ــي به وي ــد خاطره نويس و قواع
دوراني که اين خانم بر سر راه محمدرضا 
ــاخته است  پهلوي قرار مي گيرد، خارج س
ــه  ــر اينکه اين کتاب به زبان فرانس و ديگ
ــده و اين خود جاي سوال دارد  منتشر ش
ــويان  که چرا مخاطب اصلي کتاب فرانس
ــده اند و ايرانيان (در  ــه ش ــر گرفت در نظ
ــار گرفتن آن)  ــورت ترجمه و در اختي ص
ــت سوم خواهند بود. شايد  مخاطبين دس
ــد که  يکي از علتهاي اين موضوع، آن باش
ــيوه رمان گونه اش  به طور کلي کتاب با ش
ــي را به  ــاي تاريخ ــت واقعيت ه در حقيق
ــيده و با توجه به گذشت ربع  تصوير نکش
ــعي دارد با تکيه  ــرن از آن ماجراها، س ق
ــيان و فراموشي، به زعم خود  بر عامل نس

ــل حقايق را  ــي و جع ــه وارونه گوي زمين
ــبتا طوالني  فراهم کند. پس از زماني نس
و با روايت هاي گوناگون، افراد و وابستگان 
ــاره اي واقعيت ها کم  ــار درخصوص پ درب
ــر کرده اند. فرح  ــش مطالبي را منتش و بي
ــه آنها در واقع  قصد  ــا نيز پس از هم ديب
ــائل پهلوي ها سرپوش گذارد  دارد بر مس
و بخصوص مخاطبين اصلي کتاب، يعني 
ــت که با  ــوي ها را هدف گرفته اس فرانس
فضاي آن سال ها بيگانه هستند و يا الاقل 
همانند مردم ايران با ستم هاي آنان کم و 

بيش آشنا نيستند. 
شايد هم انگيزه اين گونه جعل واقعيت ها، 
ــرا که با وجود  ــد؛ چ متوجه آيندگان باش
گذشت سه دهه، هنوز دو نسل در جامعه 
ــاهد ماجراهاي آن  ــد حياتند که ش در قي
ــق  ــازي حقاي ــد و وارونه س دوران بوده ان
تاريخي براي آنان کاري دشوار و ناممکن 
مي نمايد. از اين رو به نظر مي رسد قضاوت 
ــل چندان براي طراحان  امروز اين دو نس
ــرات در درجه اول اهميت  اين گونه خاط
ــازي هاي  قرار ندارد. بلکه مهم ذهنيت س
مجعول براي آيندگان است؛ چرا که تمام 
اهتمام خانم فرح ديبا بر تطهير پهلوي ها 
ــده و  ــوص پهلوي دوم متمرکز ش و بخص
اين جعل واقعيت ها (چنانکه به آنها اشاره 
ــته هاي مادر  ــي با نوش ــد) حت خواهد ش
ــوان نزديک ترين  ــاه -به عن فرح و مادر ش
ــان و محمدرضا و ساير  ــخاص به ايش اش
کساني که به نوعي با دربار پهلوي مرتبط 
بودند مغايرت دارند. ادعاهاي مطرح شده 
ــه اي با ديگر  ــن کتاب، ضمن مقايس در اي
ــول چند محور قابل  خاطرات مرتبط، ح

بررسي است:
۱- ساده زيستي:

ــش اول کتاب، فرح ديبا با همان  در بخ
ــف لحظه هاي  ــه توصي ــم رمانتيک ب ريت
ــع آوري لوازم  ــدن از کاخ و جم خارج ش
موردنياز مي پردازد. «يکي از کارکنان کاخ 
ــده بود، گفت:  ــراي کمک به من آم که ب
ــرت اين مينياتورها که متعلق به  علياحض
ــت آنها را با خودتان ببريد. به  خود شماس
ــراوان به اين مرد  ــاد دارم که با اندوه ف ي

شايد هم انگيزه اين گونه 
جعل واقعيت ها، متوجه 
آيندگان باشد؛ چرا که با 
وجود گذشت سه دهه، 
هنوز دو نسل در جامعه 
در قيد حياتند که شاهد 
ماجراهاي آن دوران 
بوده اند و وارونه سازي 
حقايق تاريخي براي آنان 
کاري دشوار و ناممکن 
مي نمايد. از اين رو به نظر 
مي رسد قضاوت امروز 
اين دو نسل چندان براي 
طراحان اين گونه خاطرات 
در درجه اول اهميت قرار 
ندارد.
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ــتم. به هيچ وجه همه چيز بايد در  نگريس
ــود بماند. نمي خواهم هيچ يک از  جاي خ

اين اشيا را همراه خود ببرم » (ص ۱۶).
ــي لباس هاي ايرانيم را نيز به قصد  «حت
بجاي گذاشتم. گويي مي خواستم قسمتي 
ــودم در آن مکان باقي بماند» (ص  از وج

.(۱۷
ــن از ايران آماده  ــي که براي رفت و زمان
ــپزمان نيز به اين  مي شدند: «باالخره آش
ــد او که پيش بيني مي کرد  جمع اضافه ش
به اين زودي ها به ايران بازنخواهد گشت 
ــادت غذايي خود را  ــت ع و نخواهد توانس
ــه اي از ديگ هاي  ــد، مجموع ــظ نماي حف
مسي و کيسه اي محتوي حبوبات و برنج 

را با خود آورده بود» (ص ۲۱). 
ــع زندگي خود  ــن در مورد وض همچني
ــلطنت بر ايران  ــرش در دوران س و همس
مطالب خواندني ديگري مطرح مي سازد: 
ــه اي بود  ــتاني ما خان ــکونت گاه تابس «س
ــايل آسايش الزم. حتي  محقر و بدون وس
ــوري بود که  ــخصي من ط تختخواب ش
ــت مواظب باشم از روي تخت به  مي بايس
زمين نيفتم. اما عليرغم همه اين اشکاالت 
ــا از زندگي دو نفري و بودن با هم لذت  م

مي برديم...» (ص ۱۸۲).
ــراف و تبذيرهاي غيرقابل تصور  بيان اس
ــه بعضا در قالب نوعي تفاخر) اززبان  (البت
خانم فريده ديبا (مادر فرح) براي کساني 
ــدار قرار  ــر تبليغات هدف ــت تاثي که تح
مي گيرند، حقايق را روشن مي سازد. هنوز 
ــده  ــا به خانواده پهلوي وارد نش فرح ديب
ــگر، دکوراتور، آشپز، خياط،  بود که آرايش
ــم  عوامل پذيرايي کننده و... را براي مراس
ــه به خدمت گرفت.  ازدواج خود از فرانس
ــالوه بر تحقير صنوف مختلف ايران و  او ع
زيرسوال بردن لياقت آنان با به تاراج دادن 
ــور، بي توجهي خود به  سرمايه ارزي کش
ــاند.  طبقات محروم جامعه را به اثبات رس
ــراي تهيه  ــراف به اينکه ب ــتي اعت به راس
ــاي اختصاصي  ــوار يا روبان هواپيم يک ن
ــراي هر ايراني  ــد. ب به خارج اعزام مي ش
تکان دهنده است. در خاطرات فريده ديبا 
ــاب دخترم فـرح، ص ۸۵ چنين  در کت

آمده است: «گاهي اوقات خياط فرانسوي 
ــک نوار يا روبان  ــه فراموش کرده بود ي ک
ــه  را به تهران بياورد، هواپيما را به فرانس
ــراي او يک قطعه روبان  ــد تا ب برمي گردان
بياورد. در حالي که همين روبان در تهران 

وجود داشت». 
ــي از  ــاري يک ــعود انص ــي مس احمدعل
ــاوندان فرح نيز در کتاب خاطرات  خويش
خود تحت عنوان پس از سقوط، به مساله 
خروج جواهرات در چهار جعبه بزرگ، که 
هر يک به اندازه نيم قد انسان بودند اشاره 
ــهبازي در  مي کند (ص ۳۰۱) و يا علي ش
مورد خارج ساختن همين جواهرات و پول 
ــور مي گويد: «در سال ۵۶ با شروع  از کش
اولين تظاهرات ها محمدرضا پهلوي اقدام 
به خروج پول و دارايي هايي از ايران کرد. 
ــه مرحله از اين خروج دارايي ها من  در س
دخالت داشتم و جعفر بهبهانيان هم بود. 
ــزرگ را که از  ــتي ب هر مرحله کيف دس
محتويات آنها بي اطالع بودم، به سوئيس 
منتقل کرديم» (محافظ شاه، ص ۲۹۹) در 
جاي ديگر علي شهبازي به گوشه ديگري 
از دست ودل بازي هاي فرح اشاره مي کند: 
ــور  ــرح، علياحضرت کش ــه ف ــن ک «همي
ــد، هرکدام از اعضاي خانواده به جايي  ش
ــيدند که قلم از نوشتن غارتگري ها و  رس
ــت. از بودجه  ــاي آنها عاجز اس بي عفتي ه
ــت براي هرکدام از فاميل فرح، يک  مملک
ــل دادند و  ــاختند و تحوي ــل س کاخ مجل
ــتگاه ماشين آخرين  براي هر کدام دو دس
ــد و تحويل دادند...» (همان،  مدل خريدن
ــراي نمونه به يکي  ــهبازي ب ص ۲۲۲) ش
از اعمال غيرانساني و سودجويانه خانواده 
فرح در قبال ملت ايران اشاره مي کند که 
ــت يخ زده  طي آن چندين هزار تن گوش
تاريخ مصرف گذشته که چندين سال در 
انبار ذخيره گوشت استراليا مانده بود، به 
عنوان گوشت تازه وارد کشور شد: «وزير 
ــتراليا به محمدعلي قطبي  کشاورزي اس
ــده علياحضرت معرفي  ــود را نماين که خ
ــا ميليون ها  ــرده بود که م ــرد، اظهار ک ک
ــه طبق نظر  ــت يخ زده داريم ک تن گوش
ــواص غذايي خود  ــن، ديگر خ متخصصي

ــي يا  ــد. به دنبال کس ــت داده ان را از دس
ــوري هستيم که اينها را بخرد و براي  کش
ــود که با  ــتفاده کند... قرار مي ش کود اس
ــتراليايي ها وارد گفت وگو شوند و تمام  اس
ــت هاي يخ زده فاسد را خريداري  آن گوش
ــد و وارد ايران کرده و به خورد مردم  کنن
نجيب ايران بدهند...» (همان، ص ۲۲۵). 
ــا براي  ــم فرح ديب ــعي خان بنابراين س
ــود و اين  ــاي زاهدانه از خ ــه چهره ه ارائ
ــران ثروتي خارج  ــود از اي ــا با خ که آنه
ــاخته اند، نافرجام مي ماند؛ زيرا عالوه  نس
بر اين مستندات، دستکم همه واقفند که 
ــال گذشته خانواده  ــت و پنج س طي بيس
پهلوي زندگي اشرافي خود را در خارج از 
کشور ادامه داده است. مادر فرح در کتاب 
ــردن زمان فرار  دختـرم فرح در بازگوک
شاه از ايران و امتناع کشورها از پذيرفتن 
وي، در خصوص مايملک خانواده پهلوي 
ــد: «تقريبا  در اکثر نقاط جهان مي نويس
ــاه  ــر به پذيرفتن ش ــوري حاض هيچ کش
ايران و ما نبود. دنياي به اين بزرگي جاي 
ــت. از  کوچکي براي پناه دادن به ما نداش
ــخره تر اين که ما تقريبا در اکثر  همه مس
نقاط جهان داراي خانه و امالک شخصي 

بوديم» (دخترم فرح، ص ۴۲۲).
ــود اظهارات فرح  ــن معلوم مي ش بنابراي
ــاده و بي آاليش وي  ــي س ــاره زندگ درب
ــوال و ثروت و اکتفا  ــتن ام به جاي گذاش
ــه حاوي چند جفت  کردن به چمداني ک
ــتري از فالن خواننده  کفش کهنه و پوس
ــاختن  ــفارش دخترش و يا خارج س به س
ــي و کيسه حبوبات و... تا  چند ديگ مس
ــه اندازه با واقعيات فاصله دارند و او در  چ
ــا ادبياتي رمانتيک،  آميختن خاطراتش ب

در واقع هدف خاصي را دنبال مي کند. 
۲- انتخـاب فـرح بـراي همسـري 

محمدرضا:
ــنايي  ــن کتاب، ماجراي آش ــرح در اي ف
ــي و با همان  ــيار اتفاق ــاه بس خود را با ش
ادبيات خاص و رماني همانند داستان ها و 
ــانه هايي تعريف مي کند که به يکباره  افس
ــانه هاي يک دختر فقير  پرنده اقبال بر ش
ــه عنوان ملکه  ــيند و او بالفاصله ب مي نش
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ــه يکي از  ــود ک ــوري برگزيده مي ش کش
کشورهاي مهم و استراتژيک براي آمريکا 
ــه دو ازدواج ناموفق را  ــاه تجرب ــت. ش اس
ــته بود و لذا اتفاقي و  ــر گذاش ــت س پش
ــدري  ــن ازدواج ق ــودن اي ــدون برنامه ب ب
ــوي ديگر  ــد. از س ــکل به نظر مي رس مش
ــابقه ارتباط  ــير زاهدي (فردي با س اردش
ــطه اين امر بود، در اين  ــيا) که واس با س
کتاب به سادگي از قلم مي افتد و ماجراي 
ــيده                  ــنايي کامال اتفاقي به تصوير کش آش
مي شود: «دانشجويان آنچنان اطراف او را 
گرفته بودند که با پاشنه هاي هفت سانتي 
ــدم. در اين موقع  ــت او را مي دي به زحم
ــته فرهنگي دست مرا  آقاي تفضلي وابس
ــش مي کنم جلوتر  ــت و گفت: خواه گرف
ــت دادم  بياييد... چند دقيقه بعد با او دس
ــه معماري و  ــا، مدرس ــم فرح ديب و گفت
ــيدند: چند وقت است که در  ايشان پرس
ــتيد؟ و من پاسخ دادم، دو  اين شهر هس
ــال. تفضيلي فورا اضافه کرد: اين دختر  س
خانم خيلي درسخوان است و شاگرد اول 
ــه را هم  ــده و زبان فرانس کالس خود ش

خوب صحبت مي کند». (صص ۷۲-۷۳)
ــا هيچ  ــم فرح ديب ــش خان ــن بخ در اي
ــرده و  ــير زاهدي نک ــه اردش ــاره اي ب اش
ــرا آقاي  ــد که چ ــم نمي کن ــخص ه مش
ــت  ــجو، دس تفضلي از بين آن همه دانش
اين دانشجو را گرفت و جلو آورد تا امکان 

سخن گفتن وي را با شاه فراهم کند.
ــوص چنين  ــن خص ــرح در اي ــادر ف م

مي گويد: 
«فرح گفت که جهت مالقات با اردشير 
ــس امور  ــع رئي ــه در آن موق ــدي ک زاه
ــور  ــجويان ايراني مقيم خارج از کش دانش
بود به وزارت امور خارجه مراجعه کرده و 
اردشير زاهدي از طرف همسرش (شهناز) 
ــت»  ــان دعوت کرده اس ــه منزلش او را ب

(دخترم فرح، ص۱۱).
بنابراين خانم ديبا از ويژگي هاي بارزي 
برخوردار نبوده که از ديگران متمايز گردد 
تا رابط فرهنگي او را سر راه شاه قرار داده 
و زمينه هاي ازدواج را فراهم آورد و اصوال 
ــاگرد اول  ــت که او را ش ــه دليلي داش چ

ــه بنا به اعتراف  ــي کند. در حالي ک معرف
ــال اول تحصيل مردود  خود او، وي در س
ــي با همه  ــال تحصيل ــده بود: «آن س ش
کوششي که از خود نشان دادم بخصوص 
در زمينه طراحي، پايان درخشاني نداشت 
ــال اول را تجديد  ــدم س و من مجبور ش
ــارا، ص ۷۰). ضمن آنکه  کنم» (کهن دي
ــي متعلق به  ــا از نظر خانوادگ فرح اساس
يک خانواده اسم و رسم دار نبود. بنابراين 
ــد  ــته باش ــد دليل ديگري وجود داش باي
ــوند تا با  ــفارت بسيج مي ش که عوامل س
ــه اي وي را به  ــل به هر دروغ و حيل توس
ــاه نزديک کنند و صد البته خانم فرح  ش
ــا در مقام بازگويي اين دليل برنيامده  ديب

و قطعا نخواهد آمد. 
۳- استحکام مباني خانواده دربار:

ــابقه  س ــه  ب ــرح  ف ــم،  پنج ــل  فص در 
ــتانه  ــتي و روابط دوس ــه شاه دوس ديرين
ــل از ازدواج که گويا با  ــقانه اش قب و عاش
ــده و حتي بعد از  ــقي عميق آغاز ش عش
ــز به صورت  ــا پهلوي ني مرگ محمدرض
کامال رمانتيک ادامه مي يابد، اشاره کرده 
ــاير ادعاهاي  ــت. اين ادعا نيز مانند س اس
ــان، از جمله مواردي است که تمامي  ايش
ــان از تاريخ، به خالف واقع بودن آن  آگاه
ــن واقعيت  ــد. صرف نظر از اي ــان دارن اذع
ــران رسمي قبل از فرح، به دليل  که همس
بي بندوباري هاي غيرقابل تصور محمدرضا 
و عدم پايبندي او به مباني خانواده و حتي 
ــي آن، از دربار  ــن اصول اخالق جزئي تري
فراري شدند، آنچه در مورد دوران بعد از 
ازدواج سوم نيز به ثبت رسيده، حکايت از 
ــاه با مقوالت عاطفي  آن دارد که اصوال ش
ــال بيگانه بود  ــق کام و معنوي چون عش
ــز تربيتي غربي  ــي خود فرح ني و از طرف
ــن زمينه  ــه مادرش در اي ــت. چنانک داش
ــر ارجمند) در اروپا  مي گويد: «ليلي (امي
ــب کاتوليک  ــن داده و به مذه ــر دي تغيي
ــز تغييرات  ــن در فرح ني ــده بود. م گروي
کلي احساس کردم، عجيب نبود دختري 
ــه ژاندارک تحصيل کرده و  که در مدرس
براي ادامه تحصيل به فرانسه رفته و همه 
ــي و نوجواني و جواني خود  دوران کودک

ــاتيد فرانسوي  را تحت نظر معلمه ها و اس
ــي و البته  ــن قدر تربيت غرب گذرانده. اي
فرانسوي پيدا کرده باشد». (دخترم فرح، 
ــاه  ــاه نيز از اينکه رضاش ص ۲۹). مادر ش
ــراي تحصيل به  ــدش محمدرضا را ب فرزن
ــندي مي کند؛  ــتاد، ابراز ناخرس اروپا فرس

چراکه رفتارش به کلي غربي شده بود. 
ــاه در کتاب ملکـه پهلوي در  مادر ش
ــا و فرح مي گويد:  مورد ازدواج محمدرض
«... خالصه محمدرضا و فرح با هم توافق 
ــد که به خاطر مصالح مملکت از هم  کردن
ــد با هم کاري  ــالق نگيرند ولي من بع ط
نداشته باشند و فقط دوست باشند و بس! 
ــن تصميم آزادي خودش  محمدرضا با اي
را به دست آورد و فرح هم کار خودش را 

مي کرد» (ص ۳۶۴).
ــاره مي کند که  ــادر فرح به وضوح اش م
ــاه و فرح به دنبال يک آشنايي  ازدواج ش
عاشقانه نبوده است: «همه تصور مي کردند 
ــر زاييدن، ملکه  ــرح با وضع حمل و پس ف
ــت اما خود او  ــبخت ايران شده اس خوش
تعبير ديگري داشت. يک روز محرمانه به 
ــن خانواده پهلوي  ــن گفت: من براي اي م
حکم گاوي دارم که گوساله زاييده است. 
اين امر پوشيده اي نيست و همه مي دانند 
که محمدرضا و فرح به دنبال يک آشنايي 
ــم ازدواج نکردند» (دخترم  ــقانه با ه عاش

فرح، ص ۶۲).
ــرح ديبا در خاطرات  ــال آنکه خانم ف ح
ــقش نسبت به محمدرضا  خود درباره عش
ــقي که موجب گذر  مي نويسد: «اين عش
ــگاه  ــي کوچک در کوي دانش ــن از اتاق م
ــد، روحيه  ــلطنتي ايران ش به کاخ هاي س
ــوي ها را برانگيخته سبب  رمانتيک فرانس
ــوند. پادشاه  ــده بود به من عالقمند ش ش
ــرد. او از آيين  ــاهزاده ازدواج نمي ک با ش
ــلطنتي  ــواده س ــده خان ــزي ش برنامه ري
ــق يک دختر  پيروي نمي نمود؛ بلکه عاش
ــده بود و همان طور که در  جوان ايراني ش
ــتان ها آمده، دنبال عشق رفته بود»  داس

(ص ۹۲).
ــت کند  ــه ثاب ــراي اينک ــرح ب ــم ف خان
ــتن نگاهي بسيار  محمدرضا با وجود داش
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ــنايي با  ــط به زن در جريان اين آش منح
عشق هم آشنا شده است، به ذکر شاهدي 
ــاه هر شب به من تلفن  مي پردازد: «پادش
مي کرد... در صداي او نيز هيجان احساس 
ــد. او بعدها مرا مطمئن ساخت که  مي ش
ــه زن  ــتت دارم را فقط به س جمله دوس
ــه کرد که يکي از  ــت و بعد اضاف گفته اس

آن سه زن تو هستي » (ص ۹۴).
ــاه مي گويد: «ناگفته نگذارم که  مادر ش
ــران مو طاليي  ــا در برابر دخت محمدرض
تسليم محض بود. يک بار که در جواني با 
هواپيماي آلماني مسافرت مي کرد عاشق 
ــي هواپيما لوفت هانزا  مهمانداران موطالي
شده بود. اين شرکت هواپيمايي زيباترين 
ــان مي کنند  دخترها را ميهماندار خودش
ــاله مدت ها موجب بدبختي  و همين مس
ــده بود و پول هاي زيادي را  محمدرضا ش
صرف مهمانداران لوفت هانزا مي کرد و يک 
ــئول دعوت و پذيرايي  ــمت دربار مس قس
ــود...» (ملکه پهلوي،  از اين مهمانداران ب
ــان مي دهند که  ص ۳۶۴) اين موارد نش
شاه واقعا چقدر نسبت به فرح احساسات 

عاشقانه داشته است. 
ــطحي بودن  ــي روايات ديگر نيز س برخ
ــخص  مش را  ــرح  ف ــقانه  عاش ــاي  ادعاه
ــازند. براي نمونه ويليام سوکراس،  مي س
نويسنده انگليسي در کتاب خود در مورد 
ــاه  ايران دوران پهلوي دوم مي گويد: «ش
ــي در بي وفايي هايش، ملکه را  با بي پرواي
ناراحت مي ساخت. هر وقت با هم به سن 
موريتس مي رفتند، ملکه به ويالي سوورتا 

متعلق به خودشان مي رفت. 
ــمت هاي ديگر کتاب کهن ديارا  در قس
ــان صورت گرفته و  جعل واقعيات همچن
ــتن به زبان  ــد، نوش همانگونه که ذکر ش
ــراردادن افرادي که  ــه و مخاطب ق فرانس
ــتي از ايران و  ــت ذهنيت درس ممکن اس
مردم نجيب آن نداشته باشد، شايد با اين 
ــد با ايجاد  ــورت گرفته که بتوان هدف ص
فضاي آلوده شايعات و حدسيات، جوانان 
نسل آينده را به پذيرش خاطراتي، که در 
مقايسه با واقعيات بيشتر به طنز شباهت 

دارند، متقاعد نمايد. 

پايان سخن
ــم کتاب هاي  ــر حج ــال هاي اخي در س
ــه دوران پهلوي  ــي مربوط ب خاطره نويس
ــت و  ــده اي به خود گرفته اس روند فزاين
ــي دارد. از جمله  ــل مختلف ــن امر دالي اي
ــي بين خاندان پهلوي در  تنش هاي داخل
ــت. اين کشمکش ها  ــاله مؤثر اس اين مس
ــتن خاطراتي گزينشي براي  در قالب نوش
ــرف  مقابله ميان دو گروه عمده، يعني اش
پهلوي و گروه فرح ديبا، صورت مي گيرد. 
ــن درگيري ها، حقايق  البته از البه الي اي
ــوند که چه بسا  ــکار مي ش پنهاني نيز آش
تاکنون اين ماجراها از نظر عموم مردم و 
ــتور  همچنين محققين و تاريخ نگاران مس

مانده اند. 
ــن کتاب ها با توجه به اينکه  در اغلب اي
ــاهد  ــود ش ــالب، خ ــل اول و دوم انق نس
ــوي بوده اند. تغيير  ــان پهل ماجراهاي زم
ــل سومي ها  نگرش و القاي نظرات به نس
ــندگان  نويس ــت.  اس گرفته  ــرار  مدنظرق
ــد که قصد  ــز اذعان مي کنن ــا خود ني آنه
ــه را در مورد  ــد قضاوت و نگاه جامع دارن
نقش آفرينان آن دوران به واقعيت نزديک 
ــر حقيقت  ــور موجود، ب ــازند؛ زيرا تص س
ــت. اين تفکر در قالب کساني  استوار نيس
که در اين وادي قدم گذاشته اند، مشاهده     
ــاس ميالني در  ــود؛ براي نمونه عب مي ش
ــد:  ابتداي کتاب معماي هويدا مي نويس
ــيدم که نه تنها او بلکه  «به اين نتيجه رس
شخصيت هاي مهم سياسي روزگارمان را 
ــاي گاه مخدوش و محدود و اغلب  از زواي
ــناخته ايم... به اين  ــوط ش ــرض و مغل مغ
ــد تاريخمان را از  ــيديم که باي نتيجه رس
ــيد  ــنجيم... به نظرم رس نو بخوانيم و بس
ــين را  فرضيات و گمان ها و جزميات پيش
وا بايد گذاشت... بايد اين فرض را بپذيريم 
ــنيده هاي پيشين مان  ــته ها و ش که دانس
ــايد به قصد گمراهي مان بوده و تنها با  ش
ــوبات گذشته مي توان  ذهني پالوده از رس
ــت يافت»  ــت دس ــه اي از حقيق ــه گرت ب
(معماي هويدا، نشر اختران، چاپ چهارم، 

ص ۱۰). 
دعوت به پالودن رسوبات ذهني جامعه 

ــر پهلوي در  ــازان عص ــبت به تاريخ س نس
ــت کم  ــرايطي صورت مي گيرد که دس ش
نيمي از جمعيت کنوني کشور، آن دوران 
ــان منتج از  را درک کرده اند و يافته هايش
رخدادهايي است که يا از نزديک مشاهده 
ــن رخدادها  ــتقيمًا از اي کرده اند و يا مس
ــر نيز  ــه همين خاط ــد و ب ــر بوده ان متأث
ــور از نقش مخرب آنان  ــراي رهايي کش ب
ــکنجه، از هيچ گونه  در دوران خفقان و ش
ــغ نکردند. بنابراين براي  خطرپذيري دري
دو نسل از جامعه که در دوران پهلوي دوم 
ــائل آن دوره تاريخ نبوده  ــته اند، مس زيس
است. در اين واقعيت نمي توان ترديد کرد 
که خيزش عمومي عليه هيأت حاکمه آن 
ــد حکومتي برخوردار از  دوران موجب ش
ــود.  ــاقط ش حمايت همه جانبه آمريکا س
قطعا شکل گيري شناخت و ارزيابي مردم 
ــخص شاه، دفعتا و يک  از افراد دربار و ش
ــال ها طول  ــبه صورت نگرفت بلکه س ش
ــيد تا پس از اغماض و چشم پوشي از  کش
ــت،  ــت و ناشايس خطاها و کارهاي نادرس
چهره آنان براي مردم مشخص شود و کار 
به جايي برسد که مردم عليه آنان بشورند 
و تا دستيابي به پيروزي، هر روز قربانيان 

بيشتري تقديم نمايند. 
ــودن ذهني مردم  افرادي که در پي پال
هستند، تالش دارند با استفاده از فرصت 
و خال به وجود آمده بين دو مقطع زماني 
ــاور عمومي مردم را  ــورمان ب از تاريخ کش
ــموم براي  هدف قرار دهند و ذهنيتي مس
ــومي ها  -که به شکل ملموس با  نسل س
ــته اند-  ــرو کار نداش واقعيات آن زمان س
فراهم سازند. لذا ورود به بحث هاي علمي 
ــوارد ضمن کمک  ــن م ــي در اي و منطق
ــتدل شدن  ــتند و مس ــن تر و مس به روش
ــومي ها، مي تواند از  مباحث براي نسل س
ــبهه براي نسل اول و دوم نقالب  ايجاد ش
نيز که باور عمومي آنها بر اساس تبليغات 

نبوده، جلوگيري کند. 
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